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RESUMO 

 

A ocorrência de inundações nos centros urbanos acarreta diferentes transtornos 

sócio-econômicos. É possível minimizar os problemas quando estes eventos são 

previstos com antecedência. A partir de ferramentas computacionais, da modelação 

hidrológica e modelação hidrodinâmica, podem-se obter predições de níveis d´água. 

O modelo hidrológico físico CSmap e o modelo de cálculo de condutos livres CLiv 

são adotados neste trabalho para demonstrar a aplicação de um sistema de 

previsões de cheias. 

A partir do estudo da Bacia do Rio Ribeira de Iguape, demonstra-se que o 

aprimoramento destes modelos matemáticos e das técnicas de calibração pode não 

ser relevante quando os dados de origem são imprecisos. 

 

Palavras-chave: Sistemas de apoio à decisão. Modelos de previsões de inundações. 

Rios – Ribeira de Iguape. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 

 

Differents social and economics problems affect urbanized areas when a flood 

happens. These problems may be minimized by predictions made by computer’s 

tools, hydrological models and hydraulics algorithmics. 

The physical hydrologic model CSmap and open channel’s model CLiv are adopted 

in this research to demonstrate a flood’s prediction system application. 

Another analysis shows that the development of math’s models and calibration’s 

techniques may not be relevant when inaccurate data is utilized. 

 

Key words: Decision support’s systems. Flood predictions models. Rivers – Ribeira 

de Iguape. 
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1 APRESENTAÇÃO 

 

 

Este trabalho é resultado de uma experiência iniciada em agosto de 2001 nas 

dependências do Centro Tecnológico de Hidráulica, laboratório do convênio entre a 

Universidade de São Paulo e o Departamento de Águas e Energia Elétrica de São 

Paulo. Na ocasião, através do programa de iniciação científica do CNPq e sob 

orientação do Prof. Dr. Kikuo Tamada, o presente autor trabalhou na área de 

modelos físicos reduzidos onde, teve contato com diferentes estruturas e obras 

hidráulicas. 

Em 2003, já sob a orientação do Prof. Dr. Giorgio Brighetti, iniciou um estudo 

sobre gabiões e geomantas. A partir deste trabalho de revestimento de canais, 

enfocou a questão da hidráulica fluvial. 

No início do curso de mestrado em 2004, ainda sob a orientação de Brighetti, o 

autor elaborou um plano de pesquisa para estudo do regime de cheias e da 

morfologia fluvial da Bacia do Alto Paraguai. Como o financiamento pleiteado não foi 

obtido, alterou o enfoque dos estudos para a problemática do aporte de detritos e 

sedimentos nos reservatórios de detenção de cheias, conhecidos popularmente em 

São Paulo como piscinões. 

A migração da linha de pesquisa do autor para a área de drenagem urbana 

completou-se em outubro de 2004, quando passou a participar do projeto Sistema 

de Informações para Gerenciamento de Cheias do Rio Ribeira de Iguape, 

desenvolvido em conjunto pelas divisões de hidráulica computacional e de hidrologia 

da Fundação Centro Tecnológico de Hidráulica. 

A motivação para o trabalho nesta área e o desenvolvimento desta experiência 

estão relacionados com a importância que a água tem para a vida, bem como pelo 

fascínio que ela me exerce em função de sua força e capacidade de renovação. 

Como o ciclo hidrológico pode ser alterado mas não controlado pelo homem, a 

questão das cheias é repleta de desafios, sendo um deles o desenvolvimento de 

ferramentas para o planejamento e a prevenção contra eventos extremos, objeto 

desta dissertação. 
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2 INTRODUÇÃO 

 

 

Em função das facilidades oferecidas, os rios sempre proporcionaram boas 

condições para o desenvolvimento de populações. Há casos históricos como os rios 

Nilo, Tigre e Eufrates. Importantes também foram, e ainda são, os rios Mississipi, 

Tamisa e Reno. No Brasil e na América do Sul, destacam-se o São Francisco, o 

Tietê e a Bacia do Prata, que facilitaram a colonização do interior do continente. 

Uma breve análise pode descrever como os antigos e pequenos vilarejos 

agrícolas e entrepostos comerciais transformaram-se nos atuais grandes centros 

urbanos, caracterizados pela presença marcante de atividades comerciais, 

industriais e de prestação de serviços. Neste novo panorama, nota-se uma 

diferenciação no papel e na influência que os corpos fluviais exercem sobre o 

cotidiano da população. Em cidades mais desenvolvidas, situadas geralmente na 

Europa, Japão ou nos Estados Unidos, os rios possuem uma importância grande 

para fins paisagísticos, turísticos, de lazer e de controle de cheias. 

Por outro lado, em países tecnologicamente mais atrasados é comum a 

presença de rios degradados, assoreados e poluídos. Além de serem um meio de 

propagação de doenças, muitas vezes não possuem capacidade suficiente para 

escoar grandes vazões. Desta forma, provocam grandes transtornos para a 

sociedade ao extravasarem. 

Os prejuízos podem ter origem na impermeabilização do solo e na ocupação 

indevida das várzeas. Obras como canalizações, retificações e reservatórios de 

amortecimento procuram minimizar a freqüência de ocorrência dos eventos 

indesejados de cheias.  

Porém, em função da falta de recursos, da inviabilidade técnica ou da relação 

custo-benefício, nem sempre é possível a execução de intervenções estruturais. É 

neste contexto que surge a importância dos sistemas de alerta contra inundações. A 

partir do momento em que as enchentes não podem ser evitadas, a previsão destes 

eventos passa a ter uma grande importância por permitir a adoção de medidas 

preventivas, minimizando-se os impactos negativos provocados pelas inundações. 

Os sistemas de alerta podem ser compostos por diferentes ferramentas, como 

por exemplo o monitoramento de chuvas por meio de radares meteorológicos, o 
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monitoramento de níveis d´água através de redes telemétricas e as previsões de 

vazões feitas a partir de previsões de chuvas. 

Como forma de introduzir o assunto, o trabalho tem início, no capítulo 4, com 

uma apresentação geral sobre modelos, simulação e sistemas de suporte a tomada 

de decisões. Relata-se também a concepção de alguns sistemas de gerenciamento 

de cheias existentes. 

Para se compreender o fenômeno das cheias, é fundamental o conhecimento 

dos fatores que as provocam. Ao longo do capítulo 5 são apresentadas algumas 

características do ciclo hidrológico. Este capítulo é finalizado com a descrição de 

diferentes modelos que procuram correlacionar dados de precipitações com valores 

de vazões, os chamados modelos chuva-vazão. 

Além do aporte de escoamento incremental, outros fatores importantes na 

análise de cheias são o comportamento fluvial do corpo d´água observado e a forma 

de propagação das ondas de cheias. No capítulo 6 encontram-se informações sobre 

hidráulica fluvial e modelos de análise hidrodinâmica. 

No capítulo 7 é feita uma breve descrição de como as ferramentas propostas 

podem ser integradas a sistemas de informações geográficas. 

Os resultados da aplicação destes modelos a um caso real encontram-se no 

capítulo 8. 

 

 

3 OBJETIVOS 

 

 

O produto da reunião de algumas ferramentas meteorológicas, hidrológicas e 

hidráulicas pode resultar em uma previsão de áreas de inundação a partir da 

previsão de ocorrência de chuvas excepcionais. 

Este trabalho tem como objetivo propor a difusão de ferramentas que reúnam 

previsões de chuvas, cálculo de vazões incrementais através de modelos 

hidrológicos e definição de níveis d´água por meio de análises hidrodinâmicas. O 

desenvolvimento e a disseminação desta proposta podem gerar grandes benefícios 

para a sociedade na medida em que viabilizam o planejamento antecipado e 

racional de medidas de contenção contra cheias. 
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Nenhum método ou modelo novo é detalhado visto que se considera mais 

importante a informação do tipo de alerta a ser emitido (normal, atenção ou 

emergência, por exemplo) do que a precisão do nível d´água. 

Nos próximos capítulos são apresentados modelos hidrológicos e hidráulicos 

relacionados à aplicação aqui proposta. Também é feita uma breve descrição de 

sistemas de suporte ao gerenciamento de inundações. O trabalho é finalizado com 

uma aplicação destas ferramentas à Bacia do Rio Ribeira de Iguape, na região sul 

do estado de São Paulo. 

Na figura a seguir visualiza-se um exemplo de produto desta proposta. Trata-se 

do Sistema de Informações para Gerenciamento de Cheias do Rio Ribeira de Iguape 

– 1a fase. 

 

 
Figura 1: Sistema de Informações para Gerenciamento de Cheias do Rio Ribeira de Iguape, 

disponível em www.ribeira.fcth.br 
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4 GERENCIAMENTO DE CHEIAS 

 

 

Uma inundação é decorrente de um processo natural originado por precipitações 

intensas em uma bacia hidrográfica. As conseqüências deste fenômeno podem ser 

amplificadas em função de ações antrópicas como a impermeabilização do solo e a 

ocupação indevida das várzeas dos rios. Grandes prejuízos e transtornos para a 

sociedade são gerados quando as cheias ocorrem em áreas urbanizadas. 

A experiência acumulada ao longo dos anos permitiu que os meios técnicos e 

acadêmicos encontrassem alternativas para o desenvolvimento das áreas urbanas 

de maneira integrada ao comportamento da natureza. Destacam-se, dentre outras 

medidas, o aprimoramento do planejamento territorial, a manutenção adequada das 

áreas de mananciais e dos cinturões verdes, a conservação dos leitos dos rios e a 

construção de obras compensatórias. 

Diferentes aspectos fizeram com que muitas cidades crescessem de modo 

desordenado, sem a preocupação de preservação das várzeas de inundação. Ainda 

são comuns técnicas tradicionais de canalizações com paredes verticais ou por 

galerias, além de retificações de rios e córregos que visam privilegiar edificações e 

vias de transporte. 

Nas áreas rurais, o aumento abrupto dos níveis d’água de um corpo fluvial pode 

afetar negativamente as atividades agropecuárias. Há ainda situações conflitantes 

como a demanda do uso de reservatórios para a geração de energia elétrica e para 

o amortecimento de cheias. 

Mesmo quando o desenvolvimento urbano e rural ocorre de forma tecnicamente 

correta, não se pode garantir totalmente a eliminação de ocorrência de inundações. 

Deve-se considerar que as capacidades de armazenamento e de escoamento dos 

sistemas de drenagem sempre possuirão um limite máximo, definido pelo tempo de 

recorrência de uma cheia. 

Destaca-se ainda que a chuva não pode ser controlada pelo homem por se 

tratar de um fenômeno natural. 

A partir do momento em que a sociedade é obrigada a conviver 

esporadicamente com as enchentes, torna-se importante o desenvolvimento de 

sistemas de gerenciamento de cheias para a minimização de eventuais problemas. 



20 

 

Em uma cadeia produtiva o gerenciamento pode ser descrito como o provimento 

de recursos de acordo com as seguintes premissas: 

• Quantidades devem ser as necessárias; 

• Qualidade compatível aos usos; 

• Alocação no local em que se fazem necessários; 

• Distribuição temporal adequada aos usos; 

• Garantia compatível aos usos; 

• Com condições economicamente viáveis; 

• De forma sustentável. 

 

No gerenciamento de cheias os recursos são os espaços demandados pelo 

homem e pelos corpos d’água. Uma boa gestão de inundações pode permitir a 

maximização de áreas utilizadas pelo homem sem prejuízos à drenagem das águas 

pluviais e fluviais. 

Além da racionalização do uso do solo, um sistema de gerenciamento de cheias 

viabiliza a emissão de alertas e a adoção de medidas preventivas, minimizando 

eventuais perdas. São exemplos de medidas de combate às cheias: o bloqueio de 

vias, a evacuação de áreas e a retirada de bens, mercadorias e valores depositados 

em locais críticos. 

Por outro lado, decisões precipitadas podem gerar transtornos desnecessários e 

afetar a credibilidade do sistema. 

Recomenda-se que as atividades de prevenção às inundações sejam 

executadas a partir de critérios técnicos e pouco subjetivos. Para tanto, faz-se 

necessário o uso de ferramentas matemáticas e de análise de sistemas. 

No gerenciamento de cheias, as ferramentas empregadas para a melhoria dos 

sistemas de drenagem são definidas a partir da meta de se reduzir os impactos 

negativos das inundações. Ou seja, de acordo com a meta pré-estabelecida, pode-

se decidir pela execução de obras, melhoria da manutenção do sistema, restrição do 

uso do solo ou pela otimização de reservatórios, por exemplo. 

Ressalta-se que, de acordo com os conceitos atuais de drenagem, uma sub-

bacia não pode ser analisada isoladamente. Ou seja, todas as avaliações devem 

considerar impactos a montante e a jusante do ponto estudado. 
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A formulação de diferentes soluções ocorre a partir do detalhamento dos 

objetivos estabelecidos. O aumento de seções transversais dos canais, a construção 

de reservatórios de amortecimento de cheias, a implementação de parques e o 

desenvolvimento de sistemas de previsão são propostas que podem ser elaboradas 

após a definição dos objetivos de um problema de drenagem. 

Modelos de simulação e de otimização permitem a comparação entre diferentes 

propostas. Os modelos podem ser físicos, analógicos ou matemáticos, devendo 

representar de alguma forma o fenômeno e as soluções estudadas. 

A última fase da análise sistêmica é a tomada de decisão, onde é identificada a 

solução que mais favoravelmente atenda aos objetivos e metas propostos. 

O roteiro apresentado pode ser resumido pelo fluxograma da Figura 2, 

apresentado a seguir (referência verbal1). 

 

 

Figura 2 – Fluxograma de análise sistêmica 
 

 

4.1 MODELAMENTO DE CHEIAS 

 

 

O modelo é uma ferramenta que converte dados conhecidos em informações 

sobre problemas. Através do ajuste prévio de uma série de parâmetros e de 

                                                
1 Barros, M. T. L. Notas de aula da disciplina Gerenciamento de Recursos Hídricos. São Paulo, 2003. 
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características, este tipo de instrumento permite que seus usuários obtenham 

respostas sem a necessidade de um conhecimento aprofundado sobre os processos 

envolvidos. 

 

Resposta 
(ex.: vazão)

Dados de entrada 
(ex.: altura de 
precipitação)

Modelo

 

Figura 3 – Esquema representativo do comportamento de modelos 
 

Ao se olhar para um sistema de suporte a tomadas de decisões em 

gerenciamento de cheias, constata-se a importância que os modelos matemáticos 

possuem por viabilizarem a estimativa de inundações, permitindo o planejamento de 

medidas preventivas. 

O estudo da concepção de modelos pode ser melhor compreendido a partir da 

análise de definições apresentadas por Tucci (1998): 

• Fenômeno: processo físico que altera a configuração de um sistema; 

• Variável: representação numérica de um fenômeno cujo valor depende da 

posição no espaço e no tempo; 

• Parâmetro: é um valor que representa uma característica do sistema. Pode ou 

não variar em função do espaço e do tempo; 

• Simulação: a utilização de um modelo para a obtenção de dados referentes 

ao cenário analisado. 

 

De acordo com Azevedo et al. (1997), a técnica de modelagem matemática 

permite que qualquer problema seja representado através de algoritmos 

computacionais, onde a complexidade do equacionamento é proporcional ao nível 

desejado de precisão e detalhamento. Ainda segundo os autores, esta técnica 

apresenta como desvantagem a impossibilidade de restrição do espaço decisório. 
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Desta forma, as soluções são obtidas a partir de exaustivos procedimentos de 

tentativa e erro. 

Ou seja, pode-se dizer que a complexidade das ferramentas matemáticas 

depende da precisão e dos resultados desejados pelos usuários. 

Estes algoritmos permitem a simulação de diferentes eventos a partir da 

utilização de dados iniciais, variáveis de estado e de hipóteses simplificadoras. São 

ferramentas importantes por apresentarem custos baixos e por permitirem a 

simulação de diferentes cenários sem acarretar conseqüências reais. São flexíveis e 

podem representar fenômenos de longa duração em uma escala reduzida de tempo. 

A experiência acumulada pela comunidade científica permitiu a identificação dos 

componentes e das características mais importantes dos modelos, algumas das 

quais são relacionadas nos itens a seguir: 

• Grandezas intervenientes e respectivas influências sobre os resultados; 

• Influência do espaço e do tempo: os modelos podem ser, respectivamente, 

concentrados ou distribuídos, e contínuos ou discretos; 

• Memória: influência dos dados históricos sobre os resultados; 

• Precisão: propriedade diretamente relacionada com a utilidade dos modelos; 

• A robustez: um número grande de parâmetros e de variáveis pode aumentar a 

complexidade dos algoritmos sem que haja um satisfatório ganho de precisão. 

 

A formulação de um modelo matemático estabelece as relações matemáticas 

entre as variáveis de entrada, de estado e de saída. Atualmente é comum a adoção 

de dois métodos diferentes para a definição dos algoritmos. A definição das 

equações pode ocorrer por meio de uma correlação estocástica de dados históricos 

ou através do equacionamento de processos físicos. 

Durante o desenvolvimento de um modelo matemático físico é preciso que, após 

a identificação dos princípios e das leis particulares que governam o problema, 

sejam adotadas hipóteses a fim de se simplificar o problema em questão. Ou seja, 

estabelecendo-se restrições e limites para aplicação dos modelos, eliminam-se 

incógnitas consideradas irrelevantes para a resolução dos problemas estudados. 

O desenvolvimento de um modelo exige ainda procedimentos de análise de 

consistência, calibração dos parâmetros de cálculo e validação dos resultados. 
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Definição do problema

Identificação das grandezas intervenientes

Identificação dos princípios e das leis 
particulares que governam o problema

Formulação do modelo

Adoção de hipóteses

Análise de consistência do modelo

Validação do modelo

Aprimoramento do modelo  

Figura 4 – Esquema ilustrativo do desenvolvimento de um modelo matemático físico 
 

A concepção de modelos matemáticos físicos aplicados ao gerenciamento de 

cheias deve considerar as variáveis climáticas, hidrológicas e hidráulicas que afetam 

o regime de escoamento de um rio. De forma sucinta, podem-se relacionar como 

relevantes para o cálculo de níveis de água as condições de umidade do ambiente, 

a saturação do solo e as características dos escoamentos superficiais, sub-

subterrâneos e subterrâneos, além das propriedades geométricas e 

sedimentométricas dos canais fluviais. 

Assim, a partir de dados de precipitações e de vazões afluentes, os modelos 

fornecem como respostas níveis d’água e áreas de inundações. Estas informações 

podem ser aplicadas, por exemplo, a simulações de diferentes cenários, a 

otimização de obras e a tomada de decisões para contenção de cheias. 

 

 

4.2 MODELOS DE SIMULAÇÃO 

 

 

Os modelos de simulação procuram descrever o meio ou os processos físicos 

através da adoção de um sistema simplificado com comportamento semelhante ao 

do protótipo, ou seja, do sistema real. Como têm como objetivo representar da forma 

mais exata possível um processo, são confiáveis e adequados para análises 

operacionais de longo prazo (BARROS et al., 2004 b). 

A principal vantagem da simulação é a obtenção de respostas com um custo 

significativamente menor do que o valor da própria informação (PORTO et al, 1997). 
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Permite ainda o estudo de modificações dos cenários e a variação controlada dos 

valores das grandezas consideradas. 

Através da simulação é possível se identificar as variáveis e os processos que 

realmente são relevantes em um estudo, permitindo desta forma a restrição do 

enfoque de uma pesquisa. Outra vantagem do emprego de técnicas de simulação é 

a possibilidade de realização de treinamentos e de elaboração de previsões. 

Por outro lado, este tipo de modelo não é adequado quando não são claramente 

conhecidas as incógnitas que regem o comportamento físico a ser estudado. 

A figura 5 a seguir apresenta esquematicamente o funcionamento de um modelo 

de simulação, onde o usuário do sistema interfere apenas em uma fase, ou seja, nos 

“dados controláveis”. A saída é o resultado do modelo. Portanto é conseqüência da 

estrutura do modelo (“descrição do sistema”, “restrições” e “política de operação”) e 

dos “dados não controláveis”, definidos na concepção do modelo, bem como dos 

“dados controláveis”. 

 

 

Figura 5 – Representação esquemática de um modelo de simulação (AZEVEDO ET AL., 1997) 

 

Os resultados de uma simulação são úteis quando possuem uma boa correlação 

com os dados reais. Portanto, é importante no desenvolvimento de um modelo de 

simulação o uso de técnicas de avaliação de desempenho. 

Inicialmente identificam-se dois tipos de análise possíveis: a quantitativa, que se 

preocupa em comparar numericamente as informações, e a qualitativa, que analisa o 

comportamento das séries de dados. Basicamente são utilizados gráficos e 

parâmetros estatísticos para estes estudos de desempenho. 

Consideram-se ainda parâmetros subjetivos quando as avaliações são 

efetuadas por pesquisadores experientes e consagrados. 
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Realiza-se a análise gráfica de séries, por exemplo, por meio de gráficos de 

barras, curvas de distribuições acumuladas de freqüências e por curvas de 

dispersão. 

A média aritmética, a moda e a mediana são exemplos de parâmetros 

estatísticos empregados para a descrição de séries numéricas. 

É desejável na análise estatística a existência de um outro número que exprima 

a variabilidade das observações, como o desvio padrão, a variância e os coeficientes 

de assimetria. 

Os modelos matemáticos físicos de simulação de cheias utilizam leis 

hidrológicas e hidráulicas para fornecer as respostas procuradas. São equações que 

representam os armazenamentos de água nas diferentes partes do ciclo hidrológico 

e, na análise hidrodinâmica, a conservação de massa e da quantidade de 

movimento. 

Para possibilitar uma análise mais aprofundada dos resultados dos modelos 

hidrológicos, diversos pesquisadores especificaram parâmetros estatísticos que 

procuram identificar a coerência das simulações (AITKEN, 1973). Dois dos 

coeficientes comumente adotados são o Coeficiente de Eficiência e o Coeficiente de 

Curva de Massa Residual, descritos a seguir. 

O Coeficiente de Eficiência relaciona as vazões calculadas e efetivas por meio 

de médias, somatórias e diferenças quadráticas. Quanto maior e mais próximo da 

unidade for o valor do coeficiente, melhor é o ajuste entre os valores fornecidos 

pelas leituras de campo e os calculados pelo modelo. De acordo com Tucci e 

Collischonn (2002), valores de 0,70 são considerados razoáveis e de 0,80 bons para 

este coeficiente, também denominado de coeficiente de Nash-Sutcliffe. De acordo 

com Gotschalk e Motovilov (apud TUCCI et al, 2002), valores entre 0,36 e 0,75 do 

Coeficiente de Nash são aceitáveis. 

O valor máximo possível para o coeficiente de eficiência é a própria unidade, 

situação correspondente ao ajuste perfeito entre os dados, muito difícil de ser obtida 

na prática. 
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Onde: 

• E: coeficiente de eficiência; 

• Q obs : vazão observada; 

• Q calc : vazão calculada; 

• Q obs : valor médio da série de vazões observadas. 

 

O coeficiente de curva de massa residual possui comportamento semelhante ao 

coeficiente de eficiência. Portanto, é sempre igual ou inferior a unidade, que 

corresponde ao ajuste perfeito. O coeficiente de curva de massa mede o grau de 

ajuste entre volumes acumulados medidos e estimados, e não simplesmente a 

relação entre valores pontuais de vazão. 
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Onde: 

• R: coeficiente de curva de massa residual 
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, ou seja, corresponde às diferenças 

acumuladas entre as vazões observadas até o instante desejado e o valor 

médio de toda a série; 
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, ou seja, corresponde às diferenças 

acumuladas entre as vazões calculadas até o instante desejado e o valor 

médio de toda a série; 

• Q calc : valor médio da série de vazões calculadas; 

• D obs : valor médio da série de Dobs. 
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4.3 MODELOS DE OTIMIZAÇÃO 

 

 

Os modelos de otimização são úteis para a identificação de ações que 

maximizem os benefícios ou que minimizem os prejuízos de um determinado 

cenário. Porém, por serem mais complexos, exigem a aplicação de recursos 

computacionais mais potentes (BARROS et al., 2004 a).  

Nestes modelos os valores das variáveis dos algoritmos são alterados para que 

seja atingido o resultado ótimo de uma função objetivo. O cálculo pode envolver 

ainda o uso de modelos de simulação. 

Usualmente, estabelece-se como meta para a função objetivo a obtenção de um 

valor máximo, mínimo ou de um número exato para o valor de uma variável. 

Ressalta-se que, em função da possibilidade de ocorrência de máximos e mínimos 

locais, há a necessidade de um desenvolvimento exaustivo dos cálculos de 

otimização para se garantir que as soluções encontradas sejam globais. 

Em um modelo de otimização, além da função objetivo, das variáveis de decisão 

e das variáveis de estado, há também a possibilidade de adoção de equações de 

restrição.  Desta forma, permite-se a associação de limitações físicas aos 

procedimentos matemáticos.  

A classificação destes modelos varia de acordo com a complexidade dos 

algoritmos envolvidos. Podem ser citados como exemplos, os de programação 

linear, programação não linear, programação quadrática, programação dinâmica, 

otimização determinística e otimização estocástica. 

Um exemplo de aplicação de um modelo de otimização a problemas de 

gerenciamento de cheias é o caso de um corpo d’água em que haja interesses 

múltiplos pelo seu uso. Nesta situação, é possível se estabelecer como função 

objetivo a maximização do nível d’água com a restrição de não permitir o 

transbordamento. Como resposta, o modelo deverá fornecer as regras de operação 

de reservatórios. 
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4.4 MODELOS DE TOMADAS DE DECISÕES 

 

 

Os modelos matemáticos procuram representar fenômenos físicos por meio de 

algoritmos. Porém, como os eventos naturais estão sujeitos a variáveis aleatórias e a 

leis ainda desconhecidas pelos homens, encontram-se situações em que os 

modelos não conseguem reproduzir exatamente os eventos pesquisados. 

Normalmente, o desenvolvimento de um modelo é iniciado a partir da adoção de 

hipóteses simplificadoras que eliminam do cálculo as fontes de incerteza de 

problemas conhecidos. Como conseqüência, obtêm-se respostas que não refletem 

totalmente a realidade apesar de serem matematicamente perfeitas. 

Devem ser consideradas ainda as simplificações efetuadas nos modelos tendo 

em vista a viabilidade prática da ferramenta desenvolvida. Isto é, para melhorar 

relações benefício-custo, tempo de processamento e necessidade de obtenção de 

dados, adotam-se na engenharia simplificações do conhecimento científico. 

No caso de ferramentas que efetuam previsões, devem ser consideradas ainda 

outras fontes de incertezas como o caráter randômico de algumas variáveis 

intervenientes, o desconhecimento de alguns fenômenos naturais e a possibilidade 

de ocorrência de mudanças bruscas e inesperadas em condições de contorno. 

O que se verifica na prática é que as diferenças entre os valores medidos 

fisicamente e os calculados por algoritmos muitas vezes são desprezíveis. É por isso 

que o uso de modelos matemáticos é amplamente aceito, geralmente produzindo 

resultados favoráveis em diversos campos da engenharia, como o financeiro, técnico 

e ambiental. 

Devido a estas circunstâncias, tornou-se necessária a elaboração de 

ferramentas para incorporar as incertezas em problemas de tomadas de decisão. 

A probabilidade de ocorrência de um evento pode ser relacionada com as 

incertezas e os riscos. De acordo com a definição elaborada em 1992 pelo Royal 

Society Study Group (apud BERAN, 1998), risco pode ser entendido como a 

combinação entre probabilidade de ocorrência de um evento indesejado e sua 

magnitude. 
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Benjamin e Cornell (1970) sugerem que as incertezas sejam tratadas como 

variáveis randômicas. Outras definições expressam risco como a probabilidade total 

de ocorrência de falhas durante a vida-útil calculada. 

Na engenharia quando uma decisão que envolve um fenômeno natural precisa 

ser tomada, podem-se apresentar pelo menos duas abordagens diferentes: a 

filosofia “bayesiana” e a “não-bayesiana”. Segundo Raiffa (1977), a primeira também 

pode ser denominada de “subjetivista”, visto que introduz julgamentos e sensações 

intuitivas diretamente na análise formal do problema de decisão. Na outra 

metodologia, “objetivista”, os resultados são obtidos pelo uso de modelos formais, 

sendo desprezadas as informações qualitativas. 

 

 

4.4.1 ABORDAGEM BAYESIANA 

 

 

Thomas Bayes (apud RAIFFA, 1977), em “Um Ensaio Para a Solução de um 

Problema na Doutrina do Acaso” de 1763, propôs a utilização do Teorema de Bayes 

para a combinação de probabilidades e freqüências relativas. Em outras palavras, o 

pesquisador sugeriu o uso de probabilidades condicionais para a resolução de 

problemas de tomada de decisão. 

Por envolver aspectos não quantitativos, a proposta de Bayes provocou 

polêmicas por longas décadas. A partir da metade do século XX, no entanto, 

verificou-se um aumento da propagação desta filosofia devido ao sucesso alcançado 

por algumas aplicações deste tipo desenvolvidas. 

O teorema de Bayes possui aplicações tanto no campo científico como no 

gerencial (BERNIER, 1998). A análise a posteriori, onde as incertezas são 

representadas por distribuições de probabilidades, é baseada em uma informação x 

disponível e é utilizada para a escolha de ações. A análise preditiva, baseada sobre 

a distribuição marginal m(x), é utilizada para a definição de campanhas de medição 

ou de propriedades intrínsecas de escolha dos modelos. 
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Figura 6 – Esquema representativo da abordagem Bayesiana (BERNIER, 1998) 
 

Nos modelos clássicos de distribuição probabilística de Poisson, nota-se que os 

testes estatísticos freqüentemente empregados são pouco eficazes quando são 

utilizadas dependências variáveis mais complexas. Em situações como estas, as 

considerações físicas podem produzir resultados significativamente satisfatórios. 

No campo da hidrologia estatística, a introdução dos métodos bayesianos se 

deu há cerca de 40 anos. De acordo com Bernier (1998), hidrólogo francês, a 

abordagem bayesiana permite a eliminação de deficiências dos modelos e métodos 

tradicionais. Para tanto, além da informação tradicional constituída por observações 

de fenômenos, estados e eventos, Bernier propõe a utilização de informações 

quantitativas complementares, dos conhecimentos físicos que governam o modelo 

avaliado e do conhecimento da forma como as propriedades hidrológicas afetam os 

resultados. 

Ainda segundo Bernier, Vit Klemes, em 1993, defendeu a necessidade de se 

concentrar esforços dos problemas de probabilidade hidrológica de extremos no 

desenvolvimento da abordagem física dos modelos, e não sobre ferramentas 

matemáticas. 

Bernier, por outro lado, acredita que os resultados de um método estatístico e 

probabilístico serão melhores quanto mais elaborados forem os modelo matemáticos 

aplicados. 
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Em comum, os dois pesquisadores afirmam que não se devem extrapolar curvas 

de freqüências matemáticas, pois esta metodologia aumenta consideravelmente os 

erros. Como alternativa para os problemas que necessitam de dados de extremos, 

os autores recomendam que as curvas e análises necessárias sejam obtidas a partir 

da elaboração de funções matemáticas que representem as leis do fenômeno físico 

envolvido e as dependências entre eventos. 

Argumentos contra e a favor da adoção da teoria de Bayes podem ser 

encontrados em trabalho desenvolvido por Berger e Insua (1998). De modo geral, os 

pesquisadores também defendem a utilização desta abordagem na solução de 

problemas que envolvam decisões e incertezas. 

 

 

4.4.2 ABORDAGEM BAYESIANA EM HIDROLOGIA 

 

 

Apresenta-se a seguir uma aplicação em hidrologia do conceito desenvolvido a 

partir da teoria de Thomas Bayes. 

A avaliação de riscos hidrológicos é freqüentemente incerta e pouco sustentável 

devido ao pequeno número de séries estatísticas adequadas disponíveis. Ainda hoje 

não se encontram em muitas regiões brasileiras medições hidrológicas contínuas, 

sem falhas e suficientemente longas. 

Apesar da ausência de informações numéricas de cheias passadas, é possível 

avaliar o número de ocorrências de eventos catastróficos e qualificar suas 

conseqüências a partir de registros de informações históricas. 

Thirriot (1998) propõe a utilização da filosofia de Bayes para a incorporação 

destes dados históricos a séries científicas, apresentando um modelo para cálculo 

de freqüências de ocorrências de cheias nos rios Reno e Garrone na França. 

Para a duração do período de anos em que se encontram medições científicas 

disponíveis, Thirrot aloca a variável D. A incógnita D’ representa o período completo 

de dados históricos, incluindo o intervalo D. 

Qs é a representação da descarga líquida máxima anual considerada. Ou seja, 

trata-se do valor de vazão acima do qual ocorrem as cheias consideradas 

excepcionais. 
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Ns é definido como o número de eventos de inundações significativas medidas 

durante o período D. 

Durante o período com ausência de medições, ou seja, no intervalo de D’ 

anterior a D, chama-se N’ o número de cheias históricas que supostamente superam 

o valor de Qs. 

A partir dos registros históricos obtidos, por exemplo, através de notícias de 

jornais e de relatos da população, pode-se identificar os eventos de cheias que 

possivelmente tenham sido provocados por descargas superiores a Qs. 

Define-se N1 (ou a soma N’ + Ns) como sendo o número total de anos com 

cheias com vazões superiores a Qs durante todo o período D’. 

N0 representa o número de anos com medições em que não se verificam cheias 

excepcionais (D - Ns). 

Assume-se a hipótese de homogeneidade durante todo o intervalo D’. Isto é, 

considera-se que o comportamento do escoamento fluvial não tenha sofrido 

alterações significativas durante o período analisado. Desta forma, a probabilidade 

de ocorrência de cheias durante o período D é semelhante à do período D’. Assim, 

analogamente ao cálculo de N0, define-se o período total sem ocorrência de cheias 

excepcionais, D0, como: 

( )sNNDD +′−′=0     (3) 

 

Sendo F0 a probabilidade de não ocorrer uma cheia superior à provocada por Qs, 

tem-se a probabilidade de ocorrência F1: 










′

+′
==−

D

NN
FF s

101    (4) 

 

Thirriot realiza uma autocrítica a respeito da escolha de D’. Para o pesquisador, 

este intervalo não pode ser iniciado pela data da primeira cheia excepcional 

encontrada nos registros históricos visto que se trata de um limite inferior. O limite 

superior seria determinado pelo ano da cheia catastrófica (Q > Qs) imediatamente 

anterior à primeira cheia considerada. Porém, trata-se de um evento não registrado 

nem mesmo pelos arquivos históricos. Thirriot propõe então uma correção 

correspondente a um aumento da duração de D’ equivalente à metade do período 

de retorno dos eventos excepcionais. 
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Este primeiro período de retorno pode ser estimado pela expressão: 

1−+′
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s
NN

D
T     (5) 

 

Por iteração, corrige-se também Ts, obtendo-se: 
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A partir do desenvolvimento das expressões apresentadas, são obtidas as 

fórmulas para cálculo de freqüências. 

D
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=∆
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1      (7) 

0

0
0
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11100 =∆⋅+∆⋅ FNFN    (10) 

 

Considerando-se períodos elementares de um ano: 

11100 =∆⋅+∆⋅ FNFD    (11) 

 

Para Q < Qs, pode-se calcular a freqüência de vazões não excepcionais: 
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Analogamente, para Q ≥ Qs, obtém-se a freqüência de vazões excepcionais: 

D
F

′
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1
1     (13) 
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4.4.3 TEORIA DA DECISÃO 

 

 

Um Sistema de Suporte a Tomada de Decisões (BARROS et al., 2004 b) é um 

conjunto de ferramentas com o objetivo de auxiliar seus usuários na obtenção de 

informações e na identificação de alternativas relevantes para a escolha de uma 

solução em problemas de decisão. A função dos modelos de suporte não é a de 

apontar respostas, mas sim a de permitir que decisões sejam tomadas com mais 

segurança. 

Outras definições descrevem os Sistemas de Suporte a Decisões (SSD) como 

uma interface computacional que permite que os usuários identifiquem ações a partir 

do uso intensivo de bancos de dados e de modelos matemáticos. 

A partir de estudos apresentados por Raiffa (1977), sugere-se a estruturação de 

um SSD por meio da adoção de “árvores de decisão”, ou diagramas de fluxo de 

decisão. Neste caso, os elementos de um problema são interligados 

cronologicamente em função de ações controladas pelo decisor ou pelo acaso. 

Estes diagramas permitem o estabelecimento das probabilidades de ocorrência 

de diferentes cenários. A partir de modelos computacionais de simulação e de 

otimização, podem-se estimar quantitativamente ou qualitativamente as 

conseqüências de cada situação. 

O conjunto de informações gerado pelos diagramas e modelos diminui a 

probabilidade de que o decisor execute uma ação inadequada. 
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Nó de decisão
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Ação 1

Ação 2A

Ação 2B

Ação 3A
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Probabilidade 1A

Probabilidade 1B

Probabilidade 2A’’
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Probabilidade 2B’

Probabilidade 2B’’

Probabilidade 3A’’

Probabilidade 3A’

Probabilidade 3B’

Probabilidade 3B’’

Conseqüência 1

Conseqüência 2

Conseqüência 3

Conseqüência 4

Conseqüência 5

Conseqüência 6

Conseqüência 7

Conseqüência 8

Legenda

 

Figura 7 – Esquema ilustrativo de diagrama de fluxo de decisões 

 

A probabilidade de ocorrência de uma determinada conseqüência, conhecidas 

as decisões efetuadas, é o produto das probabilidades determinadas por todos os 

nós do acaso existentes nos ramos da árvore de decisões que levam ao ponto 

estudado. Ou seja, partindo-se do início da análise, multiplicam-se sucessivamente 

as probabilidades de ocorrência dos eventos que provocam a conseqüência 

avaliada.  

Os fenômenos naturais são caracterizados pela presença das incertezas, 

tornando os problemas de decisão complexos. Torna-se fundamental, portanto, a 

distinção das incertezas relacionadas com as decisões, evitáveis, das que são 

ligadas aos fenômenos naturais, não controláveis. 

Particularmente em hidrologia, o risco não depende unicamente do instante em 

que um evento ocorre. Por exemplo, no caso de inundações, as conseqüências são 

tão piores quanto menor for a defasagem temporal entre os picos de cheias. 
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Como exposto anteriormente, cada combinação de acontecimentos implica em 

benefícios ou prejuízos, sejam eles financeiros, materiais ou pessoais. Estas 

conseqüências são representadas por medidas que, ponderadas por suas 

probabilidades, permitem ao decisor escolher um conjunto de ações. Trata-se de um 

processo de ponderação e regressão, ou processo de indução regressiva, em que é 

efetuado o cálculo do valor médio de cada nó do acaso para que seja escolhido o 

caminho que leve à melhor avaliação futura. 

A função de perda (ou de custo) W associa a cada ação e a cada estado da 

natureza uma avaliação numérica das perdas ocasionadas pela decisão (ULMO e 

BERNIER, 1973, apud PARENT e MUNIER, 1998). É através desta função que as 

partes estatísticas e de decisão do modelo são unidas.  

Adotando-se os princípios de Bayes, define-se risco bayesiano de uma regra 

qualquer δ como a ponderação dos valores de risco pela distribuição de 

probabilidades de ocorrência. 

( ) ( ) ( )∫
Θ∈

⋅⋅=
θ

π θθπθδδ dRR ,     (14) 

 

Na tomada de decisões, o teorema de Bayes indica a escolha da alternativa que 

minimize a perda esperada, ou seja, na escolha do menor risco bayesiano. Segundo 

Parent e Munier (1998), a teoria da decisão estatística supõe que o decisor 

maximize um critério de utilidade esperada em uma situação de risco. Para tanto, o 

conhecimento do problema deve ser descrito por uma variável aleatória. 

As conseqüências de cada ação podem ser quantificadas por uma escala de 

referência denominada de utilidade cujos valores extremos, ou seja 0 e 1, 

correspondem respectivamente aos piores e melhores benefícios vislumbrados. Este 

procedimento permite a comparação e classificação dos resultados de ponderação e 

regressão das decisões. 

Segundo Braga (1979), utilidade é a função que expressa as preferências do 

decisor em relação às incertezas. Permite a análise de funções compostas por um 

ou por múltiplos atributos. 

Uma vantagem da adoção de uma escala de referência arbitrária é a 

possibilidade de comparação entre conseqüências expressas por diferentes 

unidades. Por exemplo, através da conversão em utilidade esperada, é possível se 
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definir a operação de um reservatório de uma usina hidrelétrica em função da DBO 

do rio (mg/l) e dos benefícios econômicos da geração de energia elétrica (em 

dimensão monetária). 

Raiffa (1977) defende ainda o princípio da transitividade. Ou seja, dadas três 

escolhas quaisquer (A, B e C), as preferências de um decisor devem ser coerentes: 

• Se o decisor for indiferente entre as alternativas A e B, e entre B e C, então 

será indiferente também entre A e C. 

• Se o decisor preferir a alternativa A a opção B, e a B a C, então preferirá a 

alternativa A a C. 

• Se o decisor preferir a alternativa A a opção B, e for indiferente entre as 

alternativas B e C, então preferirá a alternativa A a C. 

 

Uma forma de se diminuir as incertezas em uma decisão, de acordo com o 

Teorema de Bayes, é a incorporação de informações investigativas nas análises. 

Através de processos de amostragens, observações e pesquisas, é possível alterar 

o valor das probabilidades de ocorrências dos diferentes ramos dos nós do acaso. 

A Fórmula de Bayes é um simples resultado da teoria matemática de 

probabilidades, independentemente da teoria de utilidade esperada adotada. Sua 

expressão permite o cálculo da probabilidade de um estado θ1 dada uma informação 

X sobre o comportamento do sistema analisado. Matematicamente representa-se 

este cálculo pela sigla P(θ1 | X). O resultado é obtido a partir dos dados de P(θ1), 

P( 1θ ), P(X | θ1) e P(X | 1θ ). Através de fórmulas simples da teoria da probabilidade, 

obtém-se: 

( )
( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )1111

11

1
||

|
|

θθθθ

θθ
θ

PXPPXP

PXP
XP

⋅+⋅

⋅
=   (15) 

 

Compreende-se a aplicação seqüencial da fórmula de Bayes como um 

processador de informações. A partir de sua aplicação, conhece-se 

progressivamente o estado do sistema, o que possibilita a recomendação de 

decisões mais adequadas. Porém, ressalta-se que a incorporação de novas 

informações não pode ser feita de forma aleatória. É preciso que haja uma 

correlação entre dados e fenômenos para que ocorram melhorias significativas nas 

regras de decisão. 
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Observa-se que o comportamento do decisor é extremamente afetado por 

aspectos subjetivos. Apesar de os estatísticos defensores da abordagem Bayesiana 

afirmarem que esta técnica traz benefícios, experimentos realizados nos últimos 50 

anos com situações de risco colocaram em evidência uma série de paradoxos 

ligados a incoerências entre a racionalidade do decisor e as soluções apontadas 

pelos princípios de maximização das utilidades esperadas. Não é desprezível o 

número de vezes em que decisores optaram por soluções mais conservadoras do 

que as apontadas pelos modelos lógicos. 

Para contornar as desconfianças, Raiffa (1977) apresenta algumas medidas 

necessárias para a realização de uma análise adequada e eficiente: 

• Muitas variáveis podem fazer parte do Universo de um problema, mas apenas 

parte delas efetivamente influencia os processos avaliados. Portanto devem 

ser desprezadas as incógnitas irrelevantes e não decisivas. 

• Compensações econômicas, custos de amostragens, fatores não monetários, 

aversão ao risco e mesmo as probabilidades não são facilmente 

quantificáveis, o que dificulta a tomada de decisões. Componentes subjetivas 

podem provocar alterações nos cenários avaliados, fazendo com que 

pequenas diferenças probabilísticas se tornem insignificantes. É necessário, 

então, o desenvolvimento de um método de análise que torne mais objetivo o 

cálculo dos benefícios e prejuízos das alternativas. 

• Um grande número de alternativas de decisão em cada nó pode tornar 

inviável o emprego de diagramas de fluxo de decisão. Pode-se simplificar um 

problema através da utilização de análises parciais, evitando-se o estudo de 

diferentes decisões em cada nó. 

 

Um outro problema comumente deparado pelos analistas é a dificuldade de 

definição da função de utilidade. Além dos aspectos subjetivos já mencionados, a 

determinação dos valores das informações e das conseqüências ainda é uma 

questão muito controversa. 

Em face a estas dificuldades, outros modelos foram desenvolvidos para 

melhorar ou substituir a metodologia Bayesiana, devendo ser destacado o modelo 

de dicotomia de decisão frente ao risco. 
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4.4.4 SISTEMAS DE SUPORTE A TOMADA DE DECISÕES EM GERENCIAMENTO DE CHEIAS 

 

 

Em 1987, portanto há cerca de 20 anos, a Espanha implantava um Sistema 

Automático de Informação Hidrológica com o objetivo de reduzir os danos 

provocados pelas inundações (CASAFONT, 1987). Este sistema era constituído por 

equipamentos e instalações que permitiam o conhecimento em tempo real de 

diversas variáveis hidrológicas. Com estes dados, viabilizou-se a previsão e os 

alertas contra enchentes através do uso de modelos de previsões. 

Para combater os danos provocados pelas cheias, Casafont propôs a adoção de 

algumas das medidas listadas a seguir. A decisão da ação efetuada deve ser feita a 

partir da magnitude do escoamento previsto e do tempo disponível para a execução 

das intervenções: 

• Alertas das populações ribeirinhas; 

• Proteção de bens que possam ser deslocados para fora das áreas de riscos; 

• Proteção física para bens que permaneçam nas áreas de risco de modo a 

minimizar eventuais prejuízos; 

• Proteção de tanques e reservatórios de produtos inflamáveis; 

• Adoção de medidas de proteção como a execução de bloqueios provisórios e 

a restrição de circulação; 

• Evacuação de áreas inundáveis; 

• Planejamento de medidas para esgotar o mais rapidamente possível as 

inundações. 

 

As principais dificuldades previstas em 1987 para a implantação do sistema 

espanhol eram a necessidade de integração com o serviço meteorológico e com a 

defesa civil de forma a viabilizar a adoção das medidas preventivas, e a manutenção 

e expansão do sistema. 

Descrições apresentadas por Iwasa (1987) e Sasaki (1987) demonstram que os 

sistemas de previsões de cheias são soluções adotadas também pelo Japão há 

algum tempo. 

De acordo com Iwasa, em 1987 as autoridades japonesas não dispunham de 

recursos tecnológicos adequados para a adoção de modelos numéricos mais 
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complexos para a previsão de inundações. Porém, nesta época já era estudada a 

união de ferramentas de previsões meteorológicas, modelação hidrológica e 

modelação hidrodinâmica para a previsão de cheias. 

 No Brasil, destaca-se o Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura 

de São Paulo, que tem como objetivo minimizar as conseqüências negativas das 

precipitações. A partir de ferramentas como Radares Meteorológicos, imagens de 

satélites, modelos de previsões numéricas e redes telemétricas, o Centro, integrado 

à Defesa Civil, emite alertas de precipitações intensas e de possíveis inundações. O 

sistema possui registros de dados de pontos de alagamentos detectados desde o 

ano 2000. Uma de suas principais ferramentas, o radar meteorológico de Ponte 

Nova, operado pela Fundação Centro Tecnológico de Hidráulica (FCTH) e pelo 

Departamento de Águas e Energia Elétrica de São Paulo (DAEE), encontra-se em 

operação desde 1989. 

Um resultado prático da estruturação de sistemas de alertas é o do Centro de 

Gerenciamento de Emergências da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil de São 

Paulo, existente há cerca de 25 anos. Graças aos seus plantões de 24 horas, este 

centro previne toda a defesa civil do estado contra eventos mais graves. Um 

exemplo de providência antecipada é a remoção de dezenas de famílias do Vale do 

Ribeira de Iguape efetuada em janeiro de 1988, evitando que estas fossem atingidas 

pelas cheias (SÃO PAULO, 2006). 

Nem todos os modelos de previsões de cheias exigem a utilização de recursos 

computacionais para serem executados. Porém, o uso de sistemas de suporte 

informatizados pode oferecer uma ampliação das oportunidades de aplicação como 

a incorporação a sistemas de informações geográficas, bem como pode prover uma 

melhoria da eficiência do cálculo. Um exemplo a ser citado é o da série de softwares 

de Análise de Bacias Complexas, denominados de ABC. 

A versão atual desenvolvida pelo Laboratório de Sistemas de Suporte a 

Decisões (LabSid) da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (EPUSP) se 

denomina ABC 6. Trata-se de uma ferramenta que permite o cálculo de chuvas 

excedentes,  geração de hidrogramas e cálculo de amortecimentos em canais e 

reservatórios. Para tanto, podem ser utilizados, respectivamente, os seguintes 

métodos: 

• Horton, Green e Ampt, Soil Conservation Service e Índice Fi;  
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• Santa Bárbara, Clarck e Triangular do Soil Conservation Service; 

• Muskingum; 

• Curvas cota-volume e cota-descarga. 

 

As bacias são representadas por redes de fluxo, sendo necessária a 

determinação de suas características. Ou seja, é preciso que os usuários definam 

áreas totais, áreas impermeáveis, áreas diretamente conectadas, tempo de 

concentração, comprimento dos canais, velocidade do escoamento, tempo de 

trânsito da onda de cheia, coeficiente de amortecimento e dados referentes à 

permeabilidade do solo. O sistema aceita ainda a incorporação de reservatórios. 

A partir de ietogramas e de hidrogramas de entrada, obtêm-se as informações 

desejadas. 

A divisão de Hidráulica Computacional da Fundação Centro Tecnológico de 

Hidráulica também desenvolveu um software para análise de bacias complexas. 

Trata-se do programa Cabc 2002. Além das funções oferecidas pelo ABC6, o Cabc 

2002 permite o cálculo de chuvas intensas a partir dos equacionamentos 

relacionados a seguir: 

• Geral;  

• LnLn;  

• Eng°. Otto Pfafstetter;  

• Sorocaba;  

• DAEE/FCTH;  

• HC/FCTH;  

• Santo André. 

 

O software possui um banco de dados com 117 equações de intensidade-

duração-frequência. Outra facilidade oferecida pelo sistema da FCTH é a 

possibilidade de delimitação em planta das bacias de contribuição e a de 

determinação automática dos tempos de concentração. 

Roche (1998) apresenta como alternativa um procedimento de decisão que 

combina diferentes modelos de previsão de um mesmo evento, atribuindo um peso 

diferente para cada um deles. Os pesos evoluem em função do estado do sistema 
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de previsão e das performances recentes dos modelos. A ponderação é definida por 

uma função inversamente proporcional à variância dos erros de cada modelo. 

O sistema de suporte a tomada de decisões em gerenciamento de cheias 

proposto por este trabalho é baseado em estudos desenvolvidos pelo autor e pela 

FCTH para o projeto Sistemas de Informações para Gerenciamento de Cheias da 

Bacia do Ribeira de Iguape – 1a fase. Trata-se de uma ferramenta que, a partir de 

previsões de chuvas, calcula vazões incrementais através de um modelo hidrológico 

físico de transformação chuva-vazão, para posterior cálculo de níveis d´água por 

meio de modelos matemáticos hidrodinâmicos. Os resultados são comparados com 

níveis de referência para a emissão de alertas disponibilizados na internet. 

 

 

Figura 8: Ilustração de alerta apresentado em portal de informações (disponível em 
www.ribeira.fcth.br) 

 

 

5 CICLO HIDROLÓGICO 

 

 

A água se faz presente no planeta Terra nos três estados físicos da matéria: 

sólido (gelo), líquido e gasoso (vapor). Segundo Rebouças (2002), atualmente este 

volume de água totaliza cerca de 1386 milhões de km3. 

A partir da energia fornecida pelo Sol e da força de aceleração da gravidade, a 

água se movimenta pelo planeta em proporções que variam de acordo com a sua 

distribuição geográfica. 
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O ciclo hidrológico é a representação desta circulação da água. Trata-se de um 

sistema fechado em que não se verificam acréscimos nem perdas do volume total. A 

água presente na atmosfera se transfere para a superfície terrestre e para os 

oceanos na forma de precipitações e geadas. Canais fluviais e subterrâneos 

redistribuem o escoamento líquido por diferentes áreas. O retorno para a atmosfera 

se dá por meio da transpiração dos seres vivos e da evaporação. 

A precipitação (P) sobre uma determinada região provoca a divisão da água em 

três volumes distintos. Enquanto que uma parcela da chuva escoa sobre a superfície 

(ES), uma segunda parte infiltra (I) pelo solo local. A água restante volta para a 

atmosfera através da evapotranspiração (EV). Balanço Hídrico é a expressão que 

representa esta igualdade volumétrica. Em outras palavras, o balanço hídrico é a 

relação que indica que, ao longo de um intervalo de tempo suficiente, o volume de 

água que entra em uma região é igual ao volume que sai da mesma área. 

EVIESP ++=      (16) 

 

 

Figura 9 – Representação simplificada do Ciclo Hidrológico e de seus elementos (Revista 
Águas e Energia Elétrica apud DAEE, 2005) 
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A intensidade das trocas de volumes de água entre as diferentes partes do ciclo 

hidrológico varia no tempo e no espaço em função da mudança de estado de 

parâmetros como temperatura ambiente, pressão atmosférica, umidade do ar, 

radiação solar, cobertura vegetal, pedologia e geologia. Portanto, é recomendável o 

conhecimento da influência destas variáveis em um estudo do balanço hídrico. 

A importância da compreensão do ciclo hidrológico para o gerenciamento de 

cheias reside no fato de que as inundações normalmente são resultados diretos de 

chuvas com grande intensidade ou duração. 

 

 

5.1 ESTATÍSTICA BÁSICA APLICADA À HIDROLOGIA 

 

 

Em hidrologia, os dados muitas vezes são apresentados e utilizados na forma de 

sumários estatísticos como média e desvio-padrão. Ressalta-se, porém, que a 

análise de fenômenos hidrológicos deve levar em conta que as probabilidades de 

ocorrência de um evento se alteram ao longo de um ano hidrológico em função das 

variações sazonais das características climáticas. 

As distribuições de probabilidades e o parâmetro período de retorno são 

ferramentas estatísticas muito utilizadas pela hidrologia e pela hidráulica. Diversos 

projetos e medidas de planejamento são definidos em função destes dados. 

O termo intervalo de recorrência, também chamado período de retorno (TR), é o 

período em média que decorre entre dois eventos que igualam ou excedem um valor 

determinado. Em outras palavras, o evento que se espera ser igualado ou excedido, 

em média a cada N anos, tem um período de retorno TR de N anos. Pode-se afirmar 

ainda que o período de retorno é uma expressão, em unidades de anos, do inverso 

da probabilidade de ocorrência de um evento. 

Por se tratar de uma medida de probabilidade, o período de retorno é um 

parâmetro que contém um risco. 

O risco (Ri) de uma obra falhar uma ou mais vezes ao longo de sua vida útil 

pode ser deduzido dos conceitos fundamentais da teoria de probabilidade composta. 

Este valor é dado pela resolução da expressão apresentada a seguir. Para tanto, 

devem ser definidos o período de retorno (TR) e a duração da obra (n): 
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Um resultado interessante é o da probabilidade de ocorrência em T anos de um 

evento com período de retorno igual a T anos. 

Este problema pode ser solucionado a partir da distribuição Binomial, que diz 

que a probabilidade (p) de não ocorrer um evento em T anos é dada pela seguinte 

fórmula: 
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Portanto, a probabilidade de ocorrer pelo menos um evento é igual ao resultado 

desenvolvido pela próxima expressão. 
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Ou seja, a probabilidade de que o evento de T anos venha a ocorrer em T anos 

é de 63,2 %, e não 100 %. 

O uso de distribuições probabilísticas e de séries históricas pode permitir o 

desenvolvimento de previsões hidrológicas. 

Uma forma muito simples de se aplicar distribuições é através da chamada 

expressão do fator de freqüência, demonstrada por Chow (1964). 

Nesta equação a variável de interesse (chuva, vazão, etc.) é expressa em 

função da média, do desvio padrão e de um fator de freqüência KT. 

TQT KSXX ⋅+=      (20) 

 

Na expressão anterior XT representa a variável de interesse para o período de 

retorno de T anos, X  a média amostral, SQ o desvio padrão da amostra e KT o fator 

de freqüência, tabelado conforme a distribuição de probabilidades relativa ao 

período de retorno T. 

A variável KT pode se relacionar com T através de diversas distribuições. No 

caso da distribuição normal, esta correlação é dada pela seguinte equação: 
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O parâmetro Poe é a probabilidade de ocorrência de um evento, que pode ser 

relacionada ao período de retorno T. Ressalta-se que em hidrologia é mais comum a 

utilização das distribuições log-normal e gumbel. 

 

 

5.2 ELEMENTOS DE HIDROMETEOROLOGIA 

 

 

As precipitações, embora sejam afetadas pelas mudanças climáticas resultantes 

da expansão da urbanização e da industrialização, ainda são fenômenos naturais 

não controlados pelo homem. Esta constatação demonstra a relevância do 

conhecimento dos processos de formação de chuvas para as atividades de 

prevenção de inundações. 

De acordo com Occhipinti (1989), a hidrometeorologia é o estudo dos balanços 

hídrico e energético entre a atmosfera e a superfície terrestre. Esta relação envolve 

conceitos de termodinâmica, mecanismos de perturbações meteorológicas e a 

distribuição espacial e temporal das precipitações. 

A atmosfera, constituída pela mistura de oxigênio, nitrogênio, vapor de água e, 

em menor parte, de outros gases, possui um comportamento de gás perfeito. 

As chuvas, formadas basicamente pela condensação do vapor de água 

atmosférico, podem ocorrer de diferentes formas na natureza. Zahed Filho e 

Marcellini (referência verbal)2 classificam as precipitações em três diferentes grupos 

de acordo com a forma de movimentação das massas de ar úmidas: 

• Chuvas convectivas: são chuvas localizadas, intensas e curtas. São formadas 

pela ascensão de massa de ar quente e úmida que, quando em contato com 

camadas superiores da atmosfera, resfriam e condensam. Como necessitam 

de um significativo gradiente de temperatura vertical, ocorrem geralmente nos 

verões tropicais. 

                                                
2 Notas de aula da disciplina PHD 2307. Escola Politécnica, 2001. 
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• Chuvas orográficas: São provocadas pelo deslocamento de massas de ar 

úmido em função de barreiras físicas. Isto é, são conseqüências de ventos 

úmidos que se deslocam verticalmente devido às barreiras montanhosas. 

• Chuvas Frontais ou Ciclônicas: são provocadas pelo choque entre massas de 

ar frias e quentes. Geralmente relacionadas ao deslocamento de frentes frias, 

são menos intensas, porém apresentam grandes durações. Afetam grandes 

áreas. 

 

As massas de ar são volumes atmosféricos com valores semelhantes de 

temperatura e de umidade, que se projetam sobre áreas de milhares de quilômetros 

quadrados. Com origem nas zonas polar e subtropical, adquirem características de 

temperatura e de umidade em função do ganho ou perda de calor e da evaporação 

ou condensação da umidade (OCCHIPINTI, 1989). 

As propriedades apresentadas a seguir são parâmetros utilizados para o cálculo 

da conversão de água do estado gasoso do vapor atmosférico para o estado líquido 

das chuvas: 

• Pressão de saturação de vapor de água: é a pressão exercida pelas 

moléculas da água nos casos em que a atmosfera se encontra saturada. 

• Concentração de vapor: é a relação entre a massa de uma quantidade de 

vapor de água e o volume atmosférico que a contém. 

• Razão de mistura: é o quociente entre a massa de vapor de água e a massa 

de ar seco presentes em um mesmo volume. 

• Umidade específica: é a relação entre a massa de vapor de água e a massa 

de ar úmido presentes em um mesmo volume. 

• Umidade relativa: trata-se da relação entre o volume de vapor de água 

existente na atmosfera e o volume de vapor de água na condição de 

saturação da atmosfera. 

• Temperatura de ponto de orvalho: é a temperatura que provoca saturação do 

ar quando este é resfriado isobaricamente. 

• Água precipitável: é o volume total de água contido em um volume de 

referência. 
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A saturação do ar provoca a condensação da umidade atmosférica, resultando 

nas precipitações que alimentam os corpos hídricos de uma determinada região. 

Estatisticamente, as chuvas podem ser descritas por dados de intensidade, 

duração e freqüência. Para considerar as variações espaciais e temporais das 

informações, são adotados métodos de aproximação tais como o Método da Média 

Aritmética, o Método de Thiessen e o Método das Isoietas. 

É importante ressaltar que os modelos matemáticos em geral estão sujeitos a 

erros. Portanto os dados fornecidos pelos modelos de previsões climáticas podem 

ser diferentes dos valores efetivamente verificados em campo. 

 

 

5.3 EVAPOTRANSPIRAÇÃO 

 

 

O ecossistema terrestre possui diferentes meios para armazenar a água. São 

reservatórios constituídos por solos, seres vivos e corpos d’água. Denomina-se 

evapotranspiração o conjunto de processos de transferência de água do estado 

líquido nesses locais de armazenamento para o estado gasoso do vapor de água na 

atmosfera. 

São fatores que interferem no fenômeno: a radiação solar, a umidade relativa, a 

temperatura do ar e os ventos. A evapotranspiração é maior em regiões com clima 

quente e seco. 

Quando a transpiração dos seres vivos é desprezada da transferência de água 

da superfície para a atmosfera, tem-se a evaporação. 

As taxas de evaporação podem ser avaliadas de diferentes modos. A forma 

mais comum de obtenção de dados é a direta com o auxílio de instrumentos, como 

evaporímetros, por exemplo. Indiretamente, há métodos de transferência de massa e 

de transferência de energia. Destacam-se os métodos do Balanço Hídrico e das 

Fórmulas Empíricas. 

A transpiração é a liberação de vapor de água pelas folhas das plantas. Trata-se 

de um processo provocado pela abertura dos estômatos. 

A evapotranspiração potencial é um valor de referência correspondente à 

máxima transformação de água em vapor possível em uma determinada área. É 
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determinada através de uma relação entre evaporação potencial e o tipo de 

cobertura vegetal, expresso através de um coeficiente kp. 

A evapotranspiração real corresponde à perda de água que efetivamente ocorre 

em uma bacia. Seu valor pode ser obtido através dos dados de evapotranspiração 

potencial e de um coeficiente kc. 

Outras formas de determinação indireta da evapotranspiração envolvem os 

clássicos métodos de Thorntwaite, do Balanço Hídrico e dos Coeficientes de Cultura. 

Há também as medições diretas feitas por meio de lisímetros. 

 

 

5.4 BACIA HIDROGRÁFICA 

 

 

Bacia Hidrográfica corresponde a toda superfície a montante de uma 

determinada seção de controle que, ao coletar e transportar as águas das chuvas, 

contribui com uma parte do escoamento do curso d’água analisado. Os limites da 

área de uma bacia hidrográfica são determinados pelos divisores de águas. 

 

 

Figura 10 – Perspectiva de uma bacia hidrográfica (DAEE, 2005) 
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Conforme a intensidade, a duração e a freqüência das chuvas sobre uma bacia, 

ocorrem mudanças no comportamento do escoamento fluvial. A relação entre estes 

ajustes de vazão e as chuvas é denominada de reposta da bacia. Os hidrogramas 

são gráficos que permitem a visualização das respostas das bacias ao correlacionar 

vazões e tempo. 

Nos rios perenes se observa sempre a presença de uma vazão mínima devido à 

recarga efetuada pelo escoamento subterrâneo. Em geral, os picos de cheia são 

provocados pelas contribuições dos escoamentos superficiais. 

As características de uso e de tipo de solo influenciam as propriedades de 

infiltração. Conseqüentemente, têm uma relação direta com a velocidade com que 

as águas das chuvas chegam aos rios. 

A forma com que uma bacia se distribui pelo espaço depende da estrutura 

geológica dos terrenos. As relações entre largura, comprimento, perímetro, área e 

declividades também são fatores que influenciam na resposta de uma bacia. 

A influência das propriedades da bacia sobre o escoamento superficial direto é 

quantificada através do tempo de concentração. Segundo Magalhães (1989), este 

parâmetro pode ser definido como o intervalo de tempo necessário para que, a partir 

do início de uma chuva, toda a bacia contribua com o escoamento fluvial em sua 

seção de controle. 

 

 

5.5 ÁGUAS SUBTERRÂNEAS 

 

 

Rebouças (2002) define que grande parte das águas subterrâneas corresponde 

à fração do ciclo hidrológico que ocorre abaixo da superfície terrestre. 

Primeiramente, a água que infiltra no solo contribui para manter a sua umidade, 

preenchendo seus vazios. Trata-se de um fenômeno fundamental para a 

manutenção da vida vegetal. O excedente hídrico percola para zonas mais 

profundas do sub-solo até atingir uma região saturada onde a água circula 

lentamente. 

Define-se escoamento sub-superficial ou hipodérmico a parcela do fluxo de água 

situada a uma profundidade em que possa ser consumida pelos vegetais. Já o 
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escoamento subterrâneo ou básico é classificado como o escoamento que alimenta 

fontes e nascentes e que mantém os rios perenes. 

Deve-se destacar que os aqüíferos abrangem uma área muito maior do que as 

compreendidas pelas bacias hidrográficas. 

A infiltração da água pelo solo depende das características de permeabilidade 

do terreno. Estas são determinadas pelo índice de vazios, capilaridade e 

condutividade hidráulica. A quantificação das propriedades de infiltração ainda é um 

processo empírico e, muitas vezes, subjetivo. Portanto trata-se de uma área que 

deve ser desenvolvida para uma melhor modelação dos processos hidrológicos. 

Exemplos de métodos de quantificação da infiltração são os propostos por Horton, 

Darcy e pelo Soil Conservation Service do Departamento de Agricultura dos Estados 

Unidos. 

 

 

5.6 ESCOAMENTO SUPERFICIAL DIRETO 

 

 

Quando o solo atinge um ponto de saturação a partir do qual não ocorre mais 

acréscimo de infiltração, a água da chuva é armazenada em pequenas depressões e 

interceptações. O escoamento sobre a superfície é iniciado quando este 

armazenamento ganha um gradiente hidráulico suficiente para superar as 

resistências impostas pelo terreno. O volume escoado recebe novas contribuições, 

aumentando até atingir um canal de drenagem. 

O deslocamento da água sobre a superfície terrestre é denominado de 

escoamento superficial direto. A precipitação excedente, fonte deste escoamento, é 

a parcela da precipitação total que não se infiltra pelo solo. 
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5.7 MODELOS CHUVA-VAZÃO 

 

 

Uma das etapas da proposta deste trabalho é o uso de modelos hidrológicos 

matemáticos para o cálculo de vazões incrementais provenientes do escoamento 

superficial direto. 

Na literatura encontram-se diferentes tipos de modelos matemáticos que 

correlacionam dados de chuvas com valores de vazão. No caso dos modelos 

matemáticos físicos, alguns fatores podem possuir uma importância destacada para 

o cálculo desejado. Tucci (1998) aponta alguns desses parâmetros: 

• Distribuição espacial da precipitação; 

• Perdas por interceptação; 

• Evaporação; 

• Depressão do solo; 

• Fluxo através do solo pela infiltração; 

• Percolação e água subterrânea; 

• Escoamentos superficial, subsuperficial e fluvial. 

 

No caso do gerenciamento de cheias, os modelos de transformação chuva-

vazão podem ser aplicados para a previsão de vazões com base em previsões 

meteorológicas. 

Outras aplicações de modelos chuva-vazão são a ampliação de séries históricas 

fluviométricas a partir de registros históricos de alturas pluviométricas e o estudo do 

efeito sobre os hidrogramas de alterações das características de permeabilidade do 

solo. 

Inicialmente é possível se classificar os modelos de conversão chuva-vazão de 

acordo com a representação espacial adotada. 

Nos modelos concentrados, não há sub-divisão das bacias. Os valores dos 

parâmetros hidrológicos e da precipitação são os mesmos para todos os pontos 

geográficos. Trata-se de um método recomendável somente para pequenas bacias. 

Nos modelos divididos por sub-bacias, a bacia principal é separada em 

diferentes partes de acordo com sua rede de drenagem. Cada novo elemento é 
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tratado como um modelo concentrado. Muitas vezes esta divisão ocorre em função 

dos pontos disponíveis para medição de dados fluviométricos. 

Há ainda os modelos distribuídos. A superfície é dividida em módulos 

retangulares de acordo com malhas geométricas pré-definidas. Não há uma relação 

direta, portanto, com a hidrografia. Nesta modelação por células (MAGALHÃES, 

2005), a discretização das malhas ocorre de tal forma que o comportamento físico 

no interior de cada célula seja homogêneo. Para tanto, o comprimento dos lados de 

cada elemento que forma a malha deve ser significativamente pequeno. A interação 

entre uma célula e seus elementos vizinhos ocorre na forma de trocas de vazões, 

respeitando-se o princípio de conservação de massas. Cada célula recebe a 

contribuição de suas células vizinhas localizadas a montante e escoa a vazão total 

resultante para a célula situada imediatamente a jusante. 

 

 

Figura 11 – Esquema de divisão por células em modelos distribuídos 
  

Conceitualmente os modelos distribuídos são interessantes visto que, por 

dividirem o terreno em diferentes áreas significativamente pequenas, permitem que 

as singularidades de uma bacia hidrográfica sejam consideradas nos cálculos. 

Na prática, muitas vezes é inviável a obtenção de dados físicos particulares para 

cada uma das células. Em geral, o que se verifica é o agrupamento de células com 

características aproximadamente homogêneas de forma a se limitar o volume de 

informações necessárias. Deste modo são eliminadas algumas das vantagens dos 

modelos distribuídos, que passam a se assemelhar a modelos divididos por sub-

bacias. 

Em todos os casos, para a obtenção de boas soluções é fundamental a 

utilização de dados de entrada convenientes. De acordo com Tucci (1998), 

normalmente os modelos chuva-vazão apresentam maiores sensibilidades para os 
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dados de precipitação e de evapotranspiração. Verifica-se ainda a grande influência 

de dados de permeabilidade. 

Em função do elevado número de variáveis envolvidas, procura-se o 

desenvolvimento de modelos que possam ser automaticamente calibrados a partir 

de séries históricas. Para os modelos hidrológicos físicos, trata-se de uma técnica 

que provê um ganho de eficiência e que permite uma maior disseminação dos 

modelos, sem a necessidade da presença de um hidrólogo. Por outro lado, acarreta 

uma perda de precisão e de sensibilidade dos resultados, visto que o cálculo 

numérico pode ou não convergir ou permitir a utilização de máximos e mínimos 

locais no lugar de valores globais. 

Colischonn e Tucci (2002) efetuaram uma comparação entre os métodos 

manuais e automáticos de calibração de modelos hidrológicos de transformação 

chuva-vazão. Concluíram que a primeira metodologia permite uma análise mais 

precisa e mais sensível caso seja utilizada por técnicos experientes. Neste caso, 

encontram-se os resultados a partir da aplicação de procedimentos de tentativa e 

erro e da análise de funções com múltiplos objetivos. Alguns parâmetros de 

avaliação propostos para o cálculo de vazões máximas são o desvio padrão dos 

erros, o coeficiente de Nash-Sutcliffe e a soma dos desvios quadrados. No caso de 

estudo de vazões mínimas, os pesquisadores recomendam a análise do desvio 

padrão do erro do inverso da vazão. Uma função complementar é a que quantifica o 

erro dos volumes calculados. 

Além da distribuição espacial, os modelos hidrológicos chuva-vazão também 

podem ser classificados de acordo com a forma adotada para o desenvolvimento de 

seus algoritmos. 

Os modelos estatísticos são desenvolvidos a partir do equacionamento de séries 

de vazões. Tucci et al. (2002) ilustram este tipo de equacionamento através da 

expressão de um modelo auto-regressivo de defasagem um. 

( ) ttt aQQ +−⋅=− − µφµ 1     (22) 

 

A expressão apresentada modela as vazões a partir da vazão em um instante 

anterior e dos parâmetros média (µ), φ (que varia entre –1 e +1) e at (componente 

aleatório com média igual a zero e variância igual a σ2). Modelos mais elaborados 

utilizam algoritmos mais complexos para a determinação da componente aleatória, 
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além de adotarem um maior número de defasagens temporais. Em alguns casos, em 

função de deficiências das calibrações, a maior complexidade destes modelos não 

acarreta em ganhos de precisão e eficiência. 

Deve-se ressaltar que este tipo de modelo pode não reproduzir alterações 

climáticas que fujam do padrão histórico, visto que ele não se baseia em fenômenos 

hidrológicos, mas sim em correlações entre dados. Trata-se de uma boa ferramenta 

para a análise de séries já existentes, porém possui confiabilidade reduzida quando 

aplicado a cenários que não possuam um padrão definido. 

Nos modelos hidrológicos determinísticos ocorre primeiramente um cálculo do 

balanço hídrico entre diferentes camadas dos solos, da superfície e atmosfera. Em 

seguida, modela-se a transformação da umidade local em escoamento superficial ao 

longo de toda a área analisada. O valor de vazão no canal principal de drenagem da 

sub-bacia, definido em função da interceptação e união dos diferentes fluxos 

gerados, é o produto deste tipo de modelo. Em outras palavras, a partir da equação 

da continuidade, os processos são modelados com o auxílio de equações empíricas 

que correlacionam variáveis e parâmetros (TUCCI, 1987). 

De acordo com Magalhães (2005), os modelos determinísticos não apresentam 

componentes aleatórias nem estatísticas. Desta forma, por executarem sempre as 

mesmas rotinas de cálculo, para um determinado conjunto de dados de entrada, 

estes modelos fornecem sempre as mesmas respostas. Por procurarem representar 

matematicamente os fenômenos físicos, também podem ser classificados como 

modelos hidrológicos físicos ou conceituais. 

Deve-se sempre se ter em mente que, apesar da gama de modelos disponíveis, 

o fenômeno hidrológico é único. Portanto, independentemente do algoritmo 

escolhido, o fundamental é a boa correlação entre os dados de precipitação e de 

vazão. 

Este trabalho adotará um modelo hidrológico determinístico dividido por sub-

bacias para o cálculo das vazões incrementais originadas pelas chuvas. Nesta 

alternativa há uma boa oferta de modelos matemáticos que se diferenciam apenas 

pela forma de se representar os processos hidrológicos. 

Apresentam-se a seguir as descrições de alguns modelos hidrológicos de 

conversão de dados de precipitação em valores de vazão. 
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Segundo Braga (1979), o modelo Stanford IV, apresentado por Crawford e 

Linsley em 1966, é um modelo determinístico de simulação hidrológica clássico que 

proporcionou o desenvolvimento de outros modelos e aplicações. Ainda de acordo 

com Braga (1979), trata-se de um modelo completo e com bons resultados para uma 

grande variedade de climas. 

É importante a análise do modelo do Soil Conservation Service (SCS), pois se 

trata de uma ferramenta muito utilizada na geração de hidrogramas em projetos de 

engenharia. 

O Soil Moisture Accounting Procedure (Smap) é um modelo que possui 

importantes aplicações no Brasil na área de simulações de cheias. Aplicável a 

problemas de séries contínuas, o modelo é um desenvolvimento do método SCS. 

O CSmap, desenvolvido pela Fundação Centro Tecnológico de Hidráulica (São 

Paulo), é um modelo baseado no Smap. Foi elaborado com o objetivo de aperfeiçoar 

a ordenação temporal de alguns algoritmos de cálculo adotados pelo modelo 

original. Ao final deste trabalho será apresentada a aplicação deste modelo na Bacia 

do Ribeira de Iguape para a obtenção de vazões incrementais. 

 

 

5.7.1 MODELO STANFORD IV 

 

 

O modelo determinístico Stanford IV realiza duas análises para a determinação 

de vazões. A primeira, Land, efetua a simulação das condições da bacia. A segunda, 

channel, utiliza o método de Muskingum para a modelação hidráulica das vazões. 

Conceitualmente o modelo subdivide o solo em duas zonas de armazenamento 

principais, a superior e a inferior. Funções de transferência físico-empíricas 

correlacionam os dois reservatórios teóricos. Há também expressões que 

representam as perdas de água por evapotranspiração e por escoamento 

subterrâneo (BRAGA, 1979). 
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Figura 12 – Fluxograma adaptado do modelo Stanford IV (LINSLEY et al.,1975, apud BRAGA 1979) 

 

O fluxograma apresentado ilustra os processos considerados nos cálculos do 

modelo Stanford IV. Nota-se a preocupação em se abranger todas as etapas do 

ciclo hidrológico. 

A capacidade de interceptação propiciada pela cobertura vegetal é representada 

por um parâmetro EPXM, de acordo com o apresentado pelo quadro a seguir. 

 

Quadro 1 – Parâmetro EPXM (CRAWFORD e LINSLEY, 1966, apud TUCCI, 1998) 
Cobertura Vegetal EPXM (mm) 
Campo, prado 2,50 
Floresta ou mato 3,75 
Floresta ou mato denso 5,00 

 

As áreas impermeáveis são representadas pelo parâmetro IMPV, que indica a 

proporção espacial da bacia que contribui na geração do escoamento superficial. 
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A infiltração pode ser direta ou indireta em função da precipitação direta e do 

armazenamento de água em depressões. 

A infiltração direta varia espacialmente já que a cobertura vegetal, as 

propriedades dos solos e a precipitação não são características homogêneas. Esta 

distribuição espacial é retratada pelo modelo através da relação entre capacidade de 

infiltração e a percentagem de área com capacidade de infiltração igual ou superior 

ao valor de referência (TUCCI, 1998). 

A infiltração e a subdivisão dos tipos de escoamento são processos modelados 

através da utilização dos parâmetros apresentados a seguir. 

O parâmetro b representa as condições de infiltração e varia em função do 

estado de umidade do solo. Pode ser calculado em cada intervalo de tempo pelas 

equações 23 e 24 descritas em seguida. 

LZSN

LZN

CB
b

⋅
=

4

2

      (23) 









−⋅+

=
124

2 LZSN

LZN

CB
b      (24) 

 

CB é um parâmetro diretamente proporcional à capacidade de infiltração do 

solo, variando entre 10 e 30 mm. 

LZN representa a umidade da Zona Inferior do solo em um determinado instante. 

O armazenamento da água é modelado através do parâmetro LZSN, que 

representa o valor médio de armazenamento na zona não saturada do solo. 

Crawford e Linsley recomendam, como estimativa inicial, o valor obtido pela seguinte 

expressão (TUCCI, 1998): 

4
1000

anualP
LZSN +=     (25) 

 

A proporção entre os acréscimos de água nos reservatórios hipodérmicos e 

superficiais direto é dada pelo índice c. 

LZSN

LZN

CCc 2⋅=       (26) 

 

O parâmetro CC varia no intervalo compreendido entre os números 1 e 3. 
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O quadro a seguir apresenta método para determinação da separação dos 

volumes de escoamento. 

 

Quadro 2 – Determinação dos volumes (CRAWFORD e LINSLEY, 1966, apud TUCCI, 1998) 

Volume bP <  cbPb ⋅<<  bcP ⋅>  

Superficial 
( )







⋅
−⋅

bc

P
P 1  

2

b
 

2

b
 

Subterrâneo 







−⋅

⋅ cb

P 1
1

2
 

( ) 22
1

b

bc

P
P −









⋅⋅
−⋅  ( )1

2
−⋅ c

b
 

Subsuperficial 
bc

P

⋅⋅2

2

 
bc

P

⋅⋅2

2

 
2

bc
P

⋅
−  

 

A infiltração retardada procura retratar o volume de água armazenado nas 

depressões do solo durante as precipitações e que, posteriormente, infiltra. 

A capacidade nominal média de armazenamento nas depressões é dada pelo 

parâmetro UZSN, conforme quadro apresentado na seqüência. 

 

Quadro 3 – Valores de UZSN (CRAWFORD e LINSLEY, 1966, apud TUCCI, 1998) 
Características da bacia UZSN 
Grande declividade, limitada vegetação e pequeno armazenamento por 
depressões 

0,06 . LZSN 

Declividade moderada, vegetação e armazenamento por depressão moderados 0,08 . LZSN 
Vegetação densa, floresta, grande armazenamento por depressão, pequena 
declividade 

0,14 . LZSN 

 

O fator UZS representa o estado de umidade do reservatório em um intervalo de 

tempo. 

As equações 27, 28 e 29 apresentam parâmetros de cálculo que auxiliam o 

desenvolvimento da modelação do fenômeno de infiltração retardada. 

UZSN

UZS
u =       (27)

 11
2

21 +







−

⋅
⋅=

UZSN

UZS
UZ     (28) 

1222 +







−








⋅=

UZSN

UZS
UZ     (29) 

 



61 

 

As equações 30 e 31 fornecem como resposta valores da porcentagem Pr do 

volume superficial que é retida para diferentes condições de umidade. 





















+
⋅−⋅=

1

11

1

2
1100Pr

UZ

UZ

u
   (30) 

2

21

1
100Pr

UZ

UZ 






+
⋅=     (31) 

 

A percolação, dada pela equação 32, ocorre quando é satisfeita a condição 

apontada pela inequação apresentada pela expressão 33. 

3

0001,0 







−⋅⋅⋅=

LZSN

LZN

UZSN

UZS
UZSNCBPERC    (32) 

LZSN

LZS

UZSN

UZS
>      (33) 

 

A camada superior do solo recebe e armazena o volume de água resultante dos 

processos de infiltração direta e de infiltração retardada. Parte desta quantidade de 

água é transferida para o armazenamento subterrâneo. A parcela escoada para o 

reservatório subterrâneo é representada pelo parâmetro Pg. 

Utiliza-se um parâmetro de cálculo auxiliar denominado LZI, definido de acordo 

com a equação 34 a seguir. 

115,1 +







−⋅=

LZSN

LZN
LZI     (34) 

 

A equação 35 representa a parcela de água transferida para reservatório 

subterrâneo quando (LZN/LZSN) < 1. A equação 36 representa a mesma parcela 

quando (LZN/LZSN) > 1. 
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⋅⋅=
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Sabe-se que a evapotranspiração potencial equivale à maior evapotranspiração 

possível em uma determinada região. Grande parte da demanda de água 

representada por este parâmetro é atendida pela umidade extraída das 

precipitações e dos armazenamentos em superfície. Quando o valor potencial não é 

atingido, ocorre uma perda de água das Zonas Inferiores de acordo com a seguinte 

expressão: 










⋅
−⋅=

r

Ep
EpEr

2
1      (37) 

 

Onde Ep representa a evapotranspiração potencial e o parâmetro r é definido 

conforme a expressão que se segue: 

LZSN

LZN
Kr ⋅= 3      (38) 

 

O parâmetro K3 pode ser correlacionado com o Quadro 4 sugerido por Crawford 

e Linsley em 1966 (TUCCI, 1998). 

 

Quadro 4 – Valores de K3 
Cobertura K3 
Campo aberto 5 
Vegetação rasteira 6 
Florestas 7 
Florestas densas 8 

 

No modelo Stanford IV, o escoamento superficial é obtido por uma equação 

desenvolvida a partir dos conceitos de onda cinemática (TUCCI, 1998). A expressão 

é apresentada a seguir. 

( ) ( ) ( ) 3

5

3
3

5

2

1

6,01



















⋅+⋅








⋅=

De

tD

L

tD

n

S
tQ i    (39) 

 

Onde: 

• Q(t): Vazão resultante em m3/s; 

• Si: declividade do plano do escoamento; 

• n: parâmetro de rugosidade de Manning; 
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• L: comprimento do plano do escoamento em metros; 

• D(t): armazenamento no tempo; 

• De: armazenamento máximo do plano em metros. 

 

O armazenamento no tempo é definido pela seguinte equação: 

( ) ( ) ( ) ( )
t

tQtQ
PtDtD ∆⋅







 +−
−+−=

2

1
1    (40) 

 

A parcela do escoamento subsuperficial é calculada por uma equação de 

depleção (TUCCI, 1998). A variável INTF representa o valor procurado. 

SRGSLIRCINTF ⋅= 4     (41) 

 

SRGS representa o armazenamento subsuperficial. 

O parâmetro LIRC4 pode ser estimado pela expressão 42 apresentada a seguir, 

onde IRC é a constante de depleção diária do escoamento subsuperficial. 

( )96

1

14 IRCLIRC −=      (42) 

 

O escoamento subterrâneo é calculado pela expressão subseqüente. 

( ) SGWGWSKVLKKGWF ⋅⋅+⋅= 14    (43) 

 

São utilizados os seguintes parâmetros auxiliares: 

( )aqüíferonoentradaGWSGWS tt +=+1   (44) 

( )96

1

2414 KKLKK −=     (45) 

 

Os parâmetros adotados pelas equações 43, 44 e 45 são descritos a seguir: 

• GWF: declividade do nível aqüífero; 

• SGW: armazenamento subterrâneo; 

• KK24: valor mínimo observado da constante de recessão diária do 

escoamento subterrâneo; 

• KV: parâmetro que permite a variação da constante de recessão. 
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O amortecimento das vazões geradas pelo canal fluvial é calculado pelo método 

de Clarke. 

 

 

5.7.2 MODELO SOIL CONSERVATION SERVICE (SCS) 

 

 

O Modelo SCS (1975) possui uma ampla aceitação para a geração de 

hidrogramas de cheias de projetos hidráulicos porque adota poucos parâmetros, e 

também por permitir a incorporação das características físicas da bacia. Por outro 

lado, normalmente o hidrograma gerado por este modelo é superestimado (TUCCI, 

1998). Foi elaborado pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. 

A propagação do escoamento pela bacia é calculada em função do volume 

superficial determinado a partir da precipitação de projeto. 

Embora se trate de um modelo desenvolvido para aplicações em pequenas 

bacias rurais, o seu método de cálculo de infiltração é bastante utilizado por outros 

tipos de modelos hidrológicos. 

O volume superficial acumulado é calculado a partir do dado de precipitação 

total acumulada. Dados de perdas e de armazenamento propiciam a correlação 

entre infiltração e escoamento. 

( )

a

a

V
ISP

IP
Q

−+

−
=

2

     (46) 

 

A equação 46 utiliza parâmetros com as seguintes características: 

• P: Precipitação total acumulada em milímetros; 

• QV: Volume superficial acumulado em milímetros; 

• S: Armazenamento do solo; 

• Ia: Perdas iniciais, estimadas para condições médias como iguais a 20 % do 

armazenamento do solo. 

 

A capacidade S de armazenamento do solo é um parâmetro que relaciona o 

volume máximo do reservatório superficial às características físico-químicas, 
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umidade anterior e de uso e ocupação do solo propriamente dito. Esta correlação é 

dada pelo parâmetro CN, índice que varia entre 0 e 100, também conhecido como 

número de curva. 

254
25400

−=
CN

S      (47) 

 

A escala de CN adotada pelo modelo SCS procura reproduzir as condições de 

cobertura do solo, variando entre uma cobertura extremamente permeável e uma 

totalmente impermeável, e entre solos com baixas e altas capacidades de infiltração. 

Em trabalho desenvolvido pelo Departamento de Águas e Energia Elétrica do 

Estado de São Paulo na década de 70, os valores apontados pelo SCS foram 

adaptados para condições locais paulistas (DAEE, 1979). 

No trabalho brasileiro, o solo é dividido em 5 classes, conforme quadro 

apresentado a seguir: 

 

Quadro 5 – Tipos de solo (SCS / DAEE) 
Grupo A Solos arenosos com baixo teor de argila total (inferior a 8 %). Não há rochas nem 

camadas argilosas até profundidade de 1,5 m. Teor de húmus é muito baixo. 
Grupo B Solos arenosos menos profundos que os do Grupo A, com teor de argila total 

inferior a 15 %. No caso de terra roxa limite pode subir para 20 % devido à maior 
porosidade. Baixo teor de húmus. Ausência de pedras e de camadas argilosas 
até 1,5 m. É comum a presença de camada mais densificada do que a camada 
superficial. 

Grupo C Solos barrentos com teor total de argila entre 20 e 30 %, mas sem existência de 
camadas impermeáveis até 1,2 m. No caso de terras roxas, os valores 
apresentados sobrem para respectivamente 40 % e 1,5 m. Há camada um pouco 
mais densificada a cerca de 60 cm. 

Grupo D Solos argilosos, com teores entre 30 e 40 %. Camada densificada a cerca de 50 
cm. Também se enquadram os solos arenosos com camadas argilosas  pouco 
permeáveis ou com seixos rolados. 

Grupo E Solos barrentos com camadas argilosas impermeáveis ou com pedras. 
 

As condições de umidade antecedente do solo são divididas em 3 categorias de 

acordo com o SCS: 

• Condição I: Solos secos – precipitação acumulada dos 5 dias anteriores 

inferior a 15 milímetros. 

• Condição II: Situação média na época de cheias – precipitação acumulada 

dos 5 dias anteriores entre 15 e 40 milímetros. 



66 

 

• Condição III: Solo úmido (próximo da saturação) – precipitação acumulada 

dos 5 dias anteriores superior a 40 milímetros e condições desfavoráveis para 

alta evapotranspiração. 

 

Os valores de CN apresentados adiante representam solos na situação média, 

ou seja, na condição II. Para os outros estados de umidade, devem ser feitas 

correções de acordo com a equivalência apontada pela tabela: 

 

Quadro 6 – Correção de CN 
Valores Médios Correção para Condição I Correção para Condição III 
100 100 100 
95 87 99 
90 78 98 
85 70 97 
80 63 94 
75 57 91 
70 51 87 
65 45 83 
60 40 79 
55 35 75 
50 31 70 
45 27 65 
40 23 60 
35 19 55 
30 15 50 
25 12 45 
20 9 39 
15 7 33 
10 4 26 
5 2 17 
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Quadro 7 – Números de Curva (condição de umidade antecedente II) – SCS / DAEE 
Grupo Hidrológico do Solo Cobertura Vegetal 

ou Tipo de uso do 
Solo 

Defesa contra 
a Erosão 

Situação 
Hidrológica 
da Infiltração 

A B C D E 

Sulcos Retos Boas 65 80 88 92 95 Arado, quase sem 
cobertura vegetal Curvas de Nível Boas 65 78 88 90 92 

Sulcos Retos Más 80 72 81 87 90 
Sulcos Retos Boas 52 66 75 82 85 
Curvas de Nível Más 56 65 78 84 87 
Curvas de Nível Boas 48 60 72 78 82 
Terraceamento Más 52 62 74 80 84 

Cultivos de ciclos 
curtos e arações 
freqüentes 

Terraceamento Boas 45 55 67 75 80 
Sulcos Retos Más 58 65 73 82 88 
Sulcos Retos Boas 54 62 70 79 85 
Curvas de Nível Más 55 64 72 78 84 
Curvas de Nível Boas 50 60 67 75 83 
Terraceamento Más 52 62 70 77 82 

Cultivos de ciclos 
médios e arações 
anuais 

Terraceamento Boas 48 55 65 73 80 
Sulcos Retos Más 56 64 72 80 86 
Sulcos Retos Boas 50 58 66 76 82 
Curvas de Nível Más 54 60 69 76 83 
Curvas de Nível Boas 48 56 64 72 80 
Terraceamento Más 50 58 65 75 80 

Semeação densa ou a 
lanço; cobertura curta 
mas densa, como a 
das leguminosas e 
dos postos em rodízio 

Terraceamento Boas 40 52 60 70 70 
 Más 65 70 78 85 90 
 Médias 60 66 75 82 87 
 Boas 56 62 72 79 84 
Curvas de Nível Más 55 62 70 78 86 
Curvas de Nível Médias 42 59 67 75 82 

Pastagem velha com 
arbustos 

Curvas de Nível Boas 50 56 64 72 79 
 Más 32 40 55 67 76 Mata, Capoeira Velha 
 Boas 18 25 42 58 70 
 Más 65 72 78 84 88 Gramados Tratados 
 Boas 59 67 74 81 86 
Sulcos Retos Más 80 85 90 93 95 Estradas de Terra 
Curvas de Nível Boas 74 80 86 90 92 

 

A precipitação utilizada para a geração do escoamento superficial, equação 46, 

é uma medida acumulada de chuvas. É necessário que este valor seja desagregado 

para que possa ser utilizado pelo algoritmo de propagação do escoamento 

superficial (TUCCI, 1998). 

O modelo SCS adota o hidrograma unitário sintético triangular para o cálculo do 

escoamento superficial direto. A vazão máxima é determinada em função do tempo 

de pico que, para pequenas bacias, pode ser calculado de acordo com a expressão 

que se segue: 
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+⋅⋅

=     (48) 

 

O parâmetro S reproduz a capacidade de armazenamento do solo. L representa 

o comprimento hidráulico (em metros), e y a declividade (em percentagem). 

Uma outra forma de se calcular o tempo de pico é através da estimativa 

apontada pelo SCS, onde o tempo de pico equivale a 60 % do tempo de 

concentração da bacia. 

Em áreas urbanas ocorre uma alteração do tempo de deslocamento das águas 

na bacia devido à elevada impermeabilização do solo e às canalizações. Deve-se, 

portanto, efetuar uma correção do tempo de pico tp quando os cálculos forem 

efetuados para estas condições (TUCCI, 1998). 

( )
21 fftt

naturalbacia
pp ⋅⋅=     (49) 

KMf a ⋅−=11      (50) 

KMf c ⋅−=12
     (51) 

( ) 623 1067893354298,002185,0 −⋅−⋅+⋅−⋅−= CNCNCNK   (52) 

 

Os fatores Ma e Mc representam, respectivamente, as percentagens de aumento 

de áreas impermeáveis e de aumento áreas canalizadas. 

No cálculo da vazão de pico do escoamento superficial direto, o fator Ad se 

refere à área de drenagem (km2), e Dp ao intervalo de tempo de duração da chuva 

(horas). A vazão q é dada em m3/s. 

p

p

d

t
D

A
q

+

⋅
=

2

08,2
     (53) 
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5.7.3 MODELO SMAP 

 

 

O modelo Smap (Soil Moisture Accounting Procedure) foi desenvolvido para a 

simulação de séries contínuas de vazões, diferentemente do método SCS, que é 

mais empregado para o cálculo de valores máximos de cheias para projetos. 

No Smap o ciclo hidrológico é descrito por parâmetros e por processos de trocas 

de volumes de águas através de diferentes tipos de reservatórios naturais. O modelo 

adota a proporção estabelecida pelo SCS em 1975 para a relação entre 

precipitação, armazenamento, infiltração e escoamento: 

e

s

P

V

S

F
=      (54) 

 

Nesta expressão, F representa um parâmetro de infiltração, S o volume 

disponível para umidade no reservatório superior do solo, Pe a precipitação que 

efetivamente chega ao solo e Vs o volume superficial que gera o escoamento. 

As perdas iniciais em um determinado instante são calculadas conforme relação 

apresentada na seqüência: 

prmáxi ERRA +−=      (55) 

 

Rmáx representa a capacidade do reservatório de perdas iniciais, Rr o volume 

retido em um determinado instante e Ep a evaporação potencial. Como a abstração 

de água nesta etapa ocorre somente do volume retido, o valor Ai não pode ser 

inferior a zero. 

A capacidade de umidade do reservatório superior do solo é dada por Vmáx. 

Sendo V o estado de umidade em um determinado instante, o volume disponível 

para acréscimo de umidade no reservatório pode ser calculado pela equação 56. 

VVS máx −=      (56) 

 

Conhecendo-se as relações entre volumes do reservatório, infiltração (F), 

precipitação total (P) e perdas (Ai), é possível se reescrever a proporção proposta 

pelo SCS (Equação 54): 
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se VPF −=      (57) 

ie APP −=      (58) 

i

ssi

AP

V

S

VAP

−
=

−−
    (59) 

 

Através das substituições apontadas, encontra-se a fórmula que permite o 

cálculo da parcela do volume superficial que gera o escoamento: 

( )
SAP

AP
V

i

i

s
+−

−
=

2

    (60) 

 

O parâmetro de capacidade de armazenamento do solo (S) pode ser estimado 

de acordo com a metodologia SCS: 









−⋅= 10

1000
4,25

CN
S     (61) 

 

Há ainda o processo de percolação para o reservatório subterrâneo. Este efeito 

é modelado com o auxílio de um coeficiente de capacidade de percolação (Kp), 

conforme relação apresentada pela equação a seguir. 

( )0VV
V

V
KV

máx

pp −⋅⋅=     (62) 

 

V0 é um parâmetro de capacidade de campo, definido através da seguinte 

relação entre coeficiente de capacidade de campo (Kc) e capacidade de umidade do 

reservatório superior do solo (Vmáx): 

máxc VKV ⋅=0      (63) 

 

A precipitação total e o reservatório de perdas procuram atender à demanda de 

umidade da atmosfera indicada pela evaporação potencial. Quando este 

fornecimento de água é insuficiente, ocorre a evaporação da água do solo (Ev) de 

acordo com as seguintes expressões: 
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ipp APEE −−=
∗      (64) 

∗
= p

máx

v E
V

V
E      (65) 

 

Considerando-se todas as transferências de volumes, pode-se atualizar o estado 

de umidade do solo através da equação 66. 

iVpsit VEVVAPV +−−−−=+1     (66) 

 

O parâmetro Vi representa a umidade inicial do solo, podendo ser estimado pela 

expressão: 

máxi VSV −=       (67) 

 

O estado de umidade do reservatório superficial em um instante é dado por uma 

relação entre umidade anterior, escoamento superficial anterior e o aporte de 

umidade: 

( ) ( ) ( )tEVtRtR ss −+=+ supsup 1     (68) 

 

Através de um parâmetro de recessão do escoamento superficial (Ks), é possível 

se calcular o escoamento superficial: 

( )ss KRE −= 1sup      (69) 

 

Analogamente, calcula-se o escoamento subterrâneo, onde Kb representa um 

parâmetro de recessão do escoamento subterrâneo. 

( ) ( ) ( )tEVtRtR bpbb −+=+ 1     (70) 

( )bbb KRE −⋅= 1      (71) 

 

A vazão total (Q em m3/s) calculada pelo modelo é obtida a partir das 

informações de escoamento superficial (Es), escoamento subterrâneo (Eb) e área de 

drenagem (Ad em km2): 

( )
dA

EbEs
Q ⋅

+
=

4,86
     (72) 
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Estima-se o volume do reservatório subterrâneo a partir da vazão em um 

instante imediatamente antes ao período analisado: 

( )
( )
( )KsAA

tQ
tR

dd

binicial −⋅

−
=+

4,86
1      (73) 

 

Os parâmetros mais sensíveis do modelo são o parâmetro de recessão do 

escoamento superficial (Ks) e a capacidade do reservatório superior do solo (Vmáx) 

(TUCCI, 1998). Os autores do modelo recomendam a adoção de períodos secos 

para o início de uma simulação. 

 

 

5.7.4 MODELO CSMAP 

 

 

O CSmap é semelhante ao modelo Soil Moisture Accounting Procedure (Smap), 

abordado no item anterior. A diferença, implementada pela Fundação Centro 

Tecnológico de Hidráulica (FCTH, São Paulo), encontra-se na ordenação temporal 

do equacionamento. 

As precipitações abastecem os corpos hídricos, repondo o volume de água 

perdido através da evapotranspiração. Como as chuvas são originadas pelo vapor 

de água na atmosfera, diz-se que o ciclo hidrológico é um sistema fechado. 

Durante as tormentas, parte das chuvas é interceptada, voltando para a 

atmosfera antes de atingir rios, lagos e mares. O volume que chega à superfície 

pode ser absorvido pelo solo ou escoar sobre o terreno. Depressões acumulam uma 

parte da água que, posteriormente, infiltra ou evapora. A parcela infiltrada alimenta o 

escoamento subterrâneo. Este processo está associado a características 

particulares da região em estudo. 

O escoamento superficial é provocado pelo excesso de precipitação que não é 

infiltrado nem armazenado. A velocidade com que esta quantidade de água chega 

aos corpos d´água depende diretamente das características de ocupação da bacia. 

Caso não existam obras compensatórias, quanto maior for o grau de 

impermeabilização da região, maior será a magnitude dos picos de cheias. 
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Para que os processos naturais sejam corretamente modelados, uma ferramenta 

de análise e previsão de inundações deve sempre correlacionar as precipitações 

com as características do ecossistema estudado. 

 

 
Figura 13 – Representação esquemática do ciclo hidrológico (FCTH) 

 

O modelo matemático de simulação hidrológica do tipo transformação chuva-

vazão CSMAP representa o ciclo hidrológico por meio de três reservatórios 

hipotéticos: 

• Armazenamento superficial superior; 

• Armazenamento superficial inferior; 

• Armazenamento subterrâneo. 

 

Os valores de vazão são fornecidos a partir da entrada de dados de alturas de 

chuvas. Este procedimento exige uma calibração prévia do modelo para adequação 

de seus parâmetros às propriedades da bacia analisada. 

Será apresentado a seguir o algoritmo de cálculo de vazões do modelo CSmap 

com destaque para as diferenças em relação ao Smap. O modelo estudado 

considera uma variação diária de dados. 

As variáveis de estado dos reservatórios apontados são descritas pelas 

equações: 



74 

 

( ) ( ) pEPtRtR −+=+ 1     (74) 

( ) ( ) ssss EVtRtR −+=+ 1     (75) 

( ) ( ) bpbb EVtRtR −+=+ 1     (76) 

 

Os parâmetros utilizados pelas equações 74, 75 e 76 representam os seguintes 

processos: 

• P: Precipitação 

• Ep: Evapotranspiração potencial 

• Vs: Volume superficial que gera escoamento 

• Es: Escoamento superficial 

• Vp: Volume subterrâneo que gera escoamento 

• Eb: Escoamento subterrâneo 

 

São nove os parâmetros de calibração do modelo CSMAP: 

• Vmáx: Umidade Máxima do Reservatório Superior do Solo (mm) 

• Vini: Umidade Inicial do Reservatório Superior do Solo (mm) 

• Rmáx: Capacidade Máxima do Reservatório de Perdas (mm) 

• Kp: Coeficiente de Capacidade de Percolação 

• Kc: Coeficiente de Capacidade de Campo 

• Ep: Evapotranspiração Potencial (mm) 

• Ks: Coeficiente de Recessão do Escoamento Superficial 

• Kb: Coeficiente de Recessão do Reservatório de Base 

• CN: Curve Number (método Soil Conservation Service) 

 

De acordo com a experiência da FCTH, as faixas de variação recomendadas 

para estes parâmetros são as seguintes: 

• 0,0 < Vmáx < 1000,0 

• 0,0 < Vini < 1000,0 

• 0,0 < Rmáx < 10,0 

• 0,0 < Kp < 1,0 

• 0,0 < Kc < 1,0 

• 0,0 < Ep < 10,0 
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• 0,5 < Ks < 1,0 

• 0,9 < Kb < 1,0 

• 0,0 < CN < 100,0 

 

O modelo é baseado em quatro funções de transferência de volumes entre os 

diferentes componentes do ciclo hidrológico. 

A separação do escoamento superficial é feita através do método do Soil 

Conservation Service: 

( )
( )SAP

AP
V

i

i

s
+−

−
=

2

     (77) 

 

O volume disponível (S) para umidade no reservatório superior do solo é dado 

pela seguinte expressão: 









−⋅= 10

1000
4,25

CN
S     (78) 

 

No equacionamento das perdas iniciais (Ai), encontra-se a primeira modificação 

introduzida pelo Csmap em relação ao Smap. No lugar de se considerar a 

capacidade máxima do reservatório de perdas iniciais, adota-se as capacidades do 

mesmo elemento hipotético para o instante imediatamente anterior ao analisado. 

( ) ( ) pi EtRtRA +−+= 1     (79) 

 

Caso a expressão da equação 79 resulte em um valor negativo, o modelo de 

cálculo adota o valor nulo para a variável de perdas iniciais. 

O volume percolado para o reservatório subterrâneo é calculado pela próxima 

expressão: 

( )[ ]máxc

máx

pp VKV
V

V
KV ⋅−⋅⋅=     (80) 

 

O cálculo da umidade (V) do reservatório superior do solo introduz a segunda 

modificação adotada pelo CSmap. Considera-se a umidade do instante anterior ao 

de cálculo ao invés de se considerar a umidade inicial. 
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( ) ( )tVEVVAPtV sopsi +−−−−=+ 1    (81) 

 

O parâmetro Eso representa a evaporação do solo. Este valor é determinado 

através das seguintes relações: 

• Se P ≥ Ep: 

Eso = 0; 

 

• Se P < Ep e (Ep – P) ≤ R: 

Eso = 0; 

 

• Se P < Ep e (Ep – P) > R: 

∗
⋅= p

máx

so E
V

V
E      (82) 

 

Na terceira modificação do CSmap, a Evaporação Potencial restante ( ∗

pE ) não 

considera o volume do reservatório de perdas. 

PEE pp −=
∗       (83) 

 

Para a finalização do cálculo da vazão fluvial resultante, adota-se a parte final do 

modelo Smap. Desta forma, o escoamento superficial é calculado por: 

( )sss KRE −⋅= 1      (84) 

 

De maneira análoga, o escoamento subterrâneo é dado pela equação que se 

segue: 

( )bbb KRE −⋅= 1      (85) 

 

Finalmente o cálculo da vazão é realizado pela seguinte equação: 

( )
4,86

dbs AEE
Q

⋅+
=      (86) 

 

O parâmetro Ad representa a área de drenagem da bacia em km2. 
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5.8 MODELOS ESTATÍSTICOS NÃO-LINEARES 

 

 

Por se tratar de uma linha de pesquisa promissora em hidrologia, não podem ser 

desconsiderados os modelos estatísticos. Desta forma este item apresentará a 

descrição de um modelo estatístico não-linear. 

Os modelos matemáticos hidrológicos para conversão de dados de chuva em 

valores de vazão foram intensivamente estudados e desenvolvidos durante a 

segunda metade do século XX. Verificou-se um grande enfoque na pesquisa de 

modelos conceituais em que os resultados são funções de expressões matemáticas 

que procuram representar os fenômenos físicos. 

Devido às dificuldades de modelação de alguns elementos do ciclo hidrológico, 

ao advento de novos e eficientes recursos computacionais e ao maior número de 

dados disponíveis de séries históricas, observou-se uma significativa evolução dos 

modelos estatísticos a partir da década de 90. Alvim Filho et al. (2005) denominam 

estes métodos de caixa-preta, onde a modelagem se baseia nos dados de entrada e 

saída observados e não nos processos naturais. Nesta categoria, os autores 

destacam o pioneirismo do modelo auto-regressivo, integrado e de médias móveis 

ARIMA(p,d,q), apresentado por Box e Jenkins em 1976. 

Para melhorar a eficiência dos resultados, foram desenvolvidos modelos não-

lineares como representações polinomiais, redes neurais artificiais, sistemas 

nebulosos, algoritmos genéticos e modelos híbridos. 

Alvim Filho et al (2005) apresentaram uma aplicação a uma sub-bacia do Rio 

São Francisco de um modelo de redes neo fuzzy neuron com o objetivo de ilustrar o 

funcionamento deste tipo de ferramenta em problemas de predição de vazões. 

Trata-se de um algoritmo simples, do tipo híbrido por envolver conceitos de redes 

neurais artificiais e de sistemas nebulosos. 

Representa-se o processamento sináptico por meio de uma função não linear 

fi(xi) associada a um sistema de inferência nebulosa. As funções fi(xi) processam 

diferentes dados de entrada xi, produzindo uma saída iŷ  para cada um deles. A 

combinação destes resultados, também denominados de sinapses, produzem uma 

única saída ŷ , que é a resposta para o problema analisado. 

As Figura 14 e Figura 15 a seguir apresentam a estrutura lógica do modelo. 
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f1(x1)

f1(xi)

f1(xn)

Σ

x1

xi

xn

1ŷ

iŷ

nŷ

ŷ

 
Figura 14 – Estrutura de modelo Neo-Fuzzy-Neuron (YAMAKAEA et al., 1992, apud ALVIM 

FILHO et al., 2005) 
 

µi1(xi)

µii(xi)

µin(xi)

Σxi iŷ

wi1

wij

wip

nebulização

desnebulização
 

Figura 15 – Estrutura interna da função não linear do modelo (YAMAKAEA et al., 1992, apud 
ALVIM FILHO et al., 2005) 

 

Os processos de nebulização e de desnebulização são compostos por Regras 

Nebulosas, Rj
i, do tipo “se-então”. Como exemplo, pode-se citar a seguinte instrução 

referente ao modelo descrito pelas figuras anteriores: 

• R1
i : Se xi é A1 Então yi é wi1. 

 

Matematicamente, as funções não lineares do modelo podem ser descritas pela 

ponderação entre funções de pertinência (triangulares, complementares e 

igualmente espaçadas) e pesos. 

As sinapses são determinadas a partir da análise de inferências de máximos, 

mínimos e centros de gravidade das funções. A soma destes resultados fornece o 

valor da variável procurado pelo problema. 
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Figura 16 – Funções de Pertinência (ALVIM FILHO et al., 2005) 

 

 
Figura 17 – Mecanismo de Inferência (ALVIM FILHO et al., 2005) 

 

 
Figura 18 – Funções triangulares igualmente espaçadas (ALVIM FILHO et al., 2005) 
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A equação 87 apresenta a função de determinação das sinapses. 

( ) ( ) ( )
11 ++

⋅⋅−⋅⋅=
iiii ikiikikiik wxwxxifi µµ    (87) 

 

A combinação de sinapses para o cálculo do valor de saída é dada pela 

equação 88 (ALVIM FILHO et al., 2005). 

( )∑
=

=
n

i

ii xfy
1

ˆ      (88) 

 

A calibração do modelo é feita através de ajustes sucessivos dos pesos wij de 

modo que os valores calculados tŷ  se aproximem o máximo possível dos valores 

reais ty . 

No modelo neo-fuzzy-neuron proposto, o cálculo dos pesos a cada interação é 

realizado a partir da equação 89: 

( ) ( )
iiii tikt

j

t

j

a

j

ik

j

ik
xyyww ⋅⋅−⋅−=+ µα ˆ1    (89) 

 

O parâmetro αa representa uma taxa de aprendizado, que pode ser fixa ou variar 

durante o processo. Seu valor ótimo é dado pela expressão: 

( ) ( )tiik

n

i

tik

a

xx
iii

⋅+⋅

=

+∑
=

2

1

2

1

1

µµ

α     (90) 

 

 

5.9 ANÁLISE DOS MODELOS HIDROLÓGICOS CHUVA-VAZÃO 

 

 

Em virtude do elevado número de parâmetros envolvidos e das deficiências de 

cada método, não se observa a existência de um modelo hidrológico distribuído por 

sub-bacia de conversão chuva-vazão que possua um desempenho destacadamente 

superior aos demais. O que se pode afirmar é que a precisão dos resultados está 

diretamente relacionada com a experiência e a sensibilidade de calibração do 

usuário. 
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Além da boa calibração, outro fator a ser considerado para a escolha de um 

modelo hidrológico chuva-vazão é a qualidade e o volume de dados disponíveis. 

Modelos muito complexos podem exigir dados caros e de difícil obtenção, 

inviabilizando a operação. 

Pesquisadores recomendam ainda a utilização de rotinas interativas que 

permitam a recalibração automática dos modelos ou o ajuste freqüente de 

parâmetros de inicialização, como os volumes de armazenamento iniciais, por 

exemplo. Estas técnicas podem melhorar a eficiência dos modelos. Collischonn 

(2001) sugere a adoção dos algoritmos genéticos SCE-UA e MOCOM-UA para a 

calibração automática. O MOCOM-UA, um algoritmo de otimização multi-objetivo, foi 

desenvolvido a partir do SCE-UA, algoritmo de otimização mono-objetivo. 

Deve-se ressaltar que a adoção de médias para dados de chuvas e parâmetros 

de características físicas introduzem um pequeno erro no resultado final dos 

cálculos. 

Em função das questões levantadas, é de se esperar que os modelos não 

forneçam precisamente os dados de vazão procurados. Mas esta situação não 

elimina a importância das análises, que podem fornecer interessantes dados sobre 

tendências de ocorrência de eventos, viabilizando a emissão de alertas em um 

sistema de previsões de cheias. 

 

 

6 HIDRÁULICA FLUVIAL 

 

 

O escoamento em um rio é um processo dinâmico em que as vazões aumentam 

ou diminuem de acordo com a alteração das contribuições superficiais e 

subterrâneas da bacia. Esta variação do volume de descarga líquida desencadeia 

processos geomorfológicos que determinam as características de um canal. 

A seção transversal de um conduto fluvial é a área que comporta a vazão de um 

rio. A elevação do nível da água em um rio acarreta em um aumento de área 

transversal ocupada pelo escoamento. Esta variação pode ocorrer por diferentes 

motivos, dentre eles o acréscimo de descarga líquida. 
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Outro fator que afeta a freqüência de ocorrência de inundações é o desequilíbrio 

de transporte sólido. Os processos de erosão e de assoreamento dos rios alteram a 

resistência ao escoamento, afetando, desta forma, o nível d´água. 

Portanto, para a compreensão do fenômeno das inundações, é fundamental o 

conhecimento do comportamento fluvial. 

A hidráulica fluvial é a ciência que estuda a formação de um rio e a sua 

evolução. Tem como objetivo elaborar conceitos e técnicas que mantenham estáveis 

os leitos fluviais. 

Segundo Brighetti (referência verbal)3, os cursos de água podem ser 

comparados a elementos vivos. A largura, o traçado e a profundidade do 

escoamento evoluem de acordo com leis que, apesar de serem bem definidas, são 

pouco conhecidas ou equacionadas pelo meio técnico-científico. 

Apresentam-se a seguir os parâmetros que caracterizam um canal fluvial. São 

elementos que podem variar tanto no tempo como no espaço. 

 

Quadro 8 – Parâmetros característicos de um curso de água 
Forma 
Topografia 
Geologia e níveis de base 
Recobrimento vegetal 
Regime hidrológico 

Bacia Hidrográfica 

Outras características 
Traçado 
Largura 
Profundidade 

Leito 

Rugosidade 
Em suspensão 
Por arraste 

Transporte de sedimentos 

Características dos sedimentos 
Regime de vazões Períodos típicos de cheias e de estiagens 

 

 

O equilíbrio de um sistema fluvial é atingido através da evolução geomorfológica. 

Esta evolução é determinada pelos níveis de base, ou seja, pelos afloramentos 

rochosos. Portanto, esta condição de estabilidade pode ser rapidamente eliminada 

caso sejam executadas intervenções inadequadas no leito do rio. 

                                                
3 Notas de Aula PHD 5709 – Hidráulica Fluvial. EPUSP, julho de 2004. 
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6.1 GEOMORFOLOGIA FLUVIAL 

 

 

Geomorfologia fluvial é o estudo da forma da superfície da Terra resultante dos 

processos de evolução dos cursos de água. 

A análise da modelação natural de um rio deve levar em conta dados de toda a 

bacia hidrográfica, das vazões sólidas e líquidas, das singularidades e dos materiais 

componentes do leito presentes no curso de água. 

Em 1977 Schumm (apud WATSON et al., 1999) diferenciou conceitualmente os 

canais fluviais em três partes. Esta divisão é apresentada pelos itens subseqüentes: 

 

• Zona 1: Região superior do sistema fluvial em que se encontra a maior parte 

da bacia hidrográfica contribuinte. Trata-se da área em que, em um rio 

equilibrado, ocorre a maior parte da produção de sedimentos que alimenta o 

rio. 

• Zona 2: Porção intermediária do sistema onde se localiza a maior extensão 

do canal de drenagem analisado. É uma região em que os rios se encontram 

formados, isto é, com suas características morfológicas já estabelecidas. É 

considerada como uma zona de transferência de sedimentos. 

• Zona 3: Parte inferior e final do sistema. Pode ter, por exemplo, a forma de 

delta, mangues, reservatórios ou estuários. Verifica-se como característica 

principal desta área o depósito dos sedimentos produzidos pela bacia. 

 

 
Figura 19 – Particionamento do sistema fluvial segundo critérios de Schumm 
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Estas divisões de Schumm são idealizadas. Na prática, há ocorrência de erosão, 

transporte sólido e de assoreamento em todas as partes. Entretanto, é possível se 

verificar em cada uma das zonas a predominância de algum destes processos. 

Posteriormente se verificaram outras características inerentes a cada trecho. 

Nas cabeceiras dos rios a declividade costuma ser mais acentuada, os sedimentos 

mais graúdos e as seções mais largas e rasas. 

A zona intermediária geralmente ocupa planaltos e pequenas planícies. É a área 

em que se verifica o maior equilíbrio entre os processos de erosão e de deposição 

de sedimentos. Devido a sua localização geográfica, a sua grande extensão e às 

suas características de transporte de sedimentos, trata-se de um local em que o 

risco de instabilidade é maior. Encontram-se declividades menores e materiais do 

leito com granulometria média. 

Na zona mais a jusante do rio, ocorre uma redução maior da declividade. Há 

uma predominância de materiais mais finos no leito. 

Deve-se ressaltar que um mesmo material considerado fino para a zona 1 pode 

ter granulometria média ou graúda na zona 3. Isto acontece porque as 

características dos sedimentos são determinadas pela curva granulométrica do 

material componente do leito na seção analisada. 

Dinamicamente, pode-se dizer que as formas de um rio são resultado de um 

longo processo que busca uma condição adequada de gasto de energia e um 

equilíbrio de esforços entre a ação do escoamento e a resistência do leito.  

Um curso de água é considerado estável quando a sua capacidade de 

transporte de sedimentos é equivalente ao aporte de material sólido ao longo do 

tempo. Como o equilíbrio de um sistema fluvial é dinâmico, verificam-se ainda 

ajustes sazonais das características fluviais. 

O padrão geomorfológico de um curso de água é determinado pela vazão 

modeladora, que pode ser definida através de diferentes conceitos (LLORET, 

referência verbal)4. Ela pode ser denominada como a vazão que ocupa a seção 

plena do leito principal do rio. Outro conceito é o que estipula um período de retorno 

de aproximadamente um ano e meio para este escoamento. Há também a definição 

que diz ser uma vazão fictícia que, se ocorresse constantemente ao longo do ano, 

                                                
4 Notas de aula PHD2414 – Hidráulica Fluvial e Marítima. EPUSP, outubro de 2002. 
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transportaria a mesma quantidade de sedimentos do hidrograma anual. 

Generalizando-se, pode-se dizer que a vazão modeladora é aquela que imprime as 

características de equilíbrio de um curso de água. Para adequar a sua capacidade 

de transporte de material ao aporte de sedimentos, o escoamento modifica a largura, 

profundidade, declividade e a forma dos meandros nos leitos e traçados fluviais. 

Os princípios que regem este equilíbrio dos rios são apresentados pelos itens a 

seguir: 

• Saturação: cada vazão líquida corresponde a uma determinada vazão sólida. 

Através de efeitos de erosão e de assoreamento, o corpo de água procura 

sempre manter esta correlação. 

• Declividade: caso o transporte sólido seja superior à capacidade do rio, há 

uma tendência de assoreamento, aumentando o desnível entre os leitos. 

Conseqüentemente, a declividade também cresce. 

Por outro lado, caso a capacidade de transporte seja superior à vazão sólida 

se verifica um aumento dos processos erosivos no corpo de água se os 

esforços atuantes forem maiores do que a resistência do leito. Desta forma, 

observa-se uma tendência de aprofundamento do leito e de aumento do 

traçado através da formação de meandros, diminuindo a declividade. 

• Seleção: a tendência ao assoreamento ocorre com os materiais mais graúdos 

e pesados, e à erosão, com os sedimentos mais finos. 

 

Alguns eventos naturais ou artificiais podem romper o equilíbrio fluvial. Como 

exemplos podem ser citados os terremotos, as enchentes excepcionais, os 

escorregamentos de taludes, a construção de barragens, retificações e dragagens. 

A partir de diversas observações, iniciou-se no século XIX a modelação 

matemática dos cursos de água. De uma maneira geral, por serem empíricas e por 

causa das diferenças dos valores dos parâmetros característicos, as leis definidas 

para um determinado rio não poderiam ser extrapoladas para outros canais 

(BRIGHETTI, referência verbal)5. 

Atualmente as teorias elaboradas para o equacionamento do equilíbrio de rios 

se complementam. Uma das ênfases do século XIX, oriunda da escola européia, 
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tinha como objetivo melhorar os cursos de água naturais para viabilizar a 

navegação. A outra corrente, vinda de países como Índia, Paquistão, Bangladesh, 

Egito e, mais recentemente, EUA, estudou canais artificiais para obter maiores 

benefícios para a irrigação. 

Esta última linha deu origem, em 1895, à formulação de Kennedy, que seria a 

precursora da Teoria do Regime. Através da observação de inúmeros canais 

estáveis, foram estabelecidas equações para a determinação de parâmetros de 

dimensionamento. 

Kennedy define canal estável ou em regime quando este curso de água não 

apresenta mudanças nos padrões geométricos ou de declividade ao longo dos anos, 

desde que sejam mantidos os regimes de vazões líquidas e sólidas. 

Maza Alvares estendeu em 1968 o princípio do Regime, elaborando o conceito 

de equilíbrio dinâmico. Em seus estudos Maza Alvares diz que (BRIGHETTI, 

referência verbal)6 o equilíbrio estático ocorre na presença de um terreno com 

resistência tal que não permita alterações sensíveis nas características do rio. 

Finalmente, o autor afirma que quando um corpo de água apresenta trechos com 

características bem definidas e identificáveis ao longo de vários anos, sem 

alterações significativas, ele se encontra em equilíbrio morfológico. 

As características de um rio definem os graus de liberdade, que representam o 

número de equações necessárias para o seu dimensionamento. 

Quando o rio é constituído por margens e fundos resistentes, não possibilitando 

qualquer processo de erosão, ele possui apenas um grau de liberdade. Este tipo de 

seção estável geralmente é encontrado em canais artificiais, sendo caracterizado 

apenas por equações de resistência ao escoamento. A incógnita a ser determinada 

é a declividade. 

Na presença de margens estáveis e de leito móvel com transporte de 

sedimentos, o rio passa a ter dois graus de liberdade. Neste caso, são necessárias 

duas equações para o seu dimensionamento. Uma delas deve quantificar o 

transporte sólido. A outra deve representar a resistência ao escoamento, 

considerando, além da rugosidade do grão, a rugosidade de fundo. A declividade e a 

profundidade do escoamento são as variáveis a serem encontradas. 
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Se a margem também for constituída por material erodível, o escoamento passa 

a ter três graus de liberdade. A terceira equação necessária para o 

dimensionamento do curso de água deve relacionar a largura com a profundidade. 

Com um empirismo maior, esta expressão usualmente é baseada nas equações da 

Teoria do Regime. Os valores a serem calculados são os da largura do leito, da 

profundidade do escoamento e da declividade. 

Um quarto grau de liberdade é admitido ainda quando há presença de 

meandros. 

A linha de pesquisa desenvolvida para melhorar a navegabilidade dos cursos de 

água naturais procurou correlacionar a geometria dos rios com as características das 

embarcações. A teoria elaborada não considera o regime de vazões nem o 

transporte sólido. 

Dentro desta linha, em 1908 Fargue apresentou critérios para melhorias de 

cursos de água naturais baseados na observação da geometria de trechos estáveis 

existentes no Rio Garone da França (BRIGHETTI, referência verbal)7. 

Os conceitos de Fargue podem ser descritos por cinco leis apresentadas a 

seguir: 

• 1a Lei: A linha máxima de profundidade (talvegue) ao longo de um curso de 

água tende sempre a se aproximar da margem côncava, e o material fino, 

como o lodo, tende a se depositar na margem convexa. 

• 2a Lei: A profundidade da fossa na margem côncava e a largura do 

assoreamento na margem convexa aumentam com a elevação da curvatura 

da respectiva margem. 

• 3a Lei: Os pontos de maior profundidade e da máxima largura do 

assoreamento não coincidem com o ponto de máxima curvatura. A máxima 

profundidade se encontra afastada para jusante do ponto de menor raio a 

uma distância igual a aproximadamente 25 % da largura da seção transversal. 

• 4a Lei: Se a variação da curvatura é gradual, então o perfil longitudinal do 

talvegue é regular. Em outras palavras, mudanças bruscas da curvatura 

acarretam em mudanças bruscas da profundidade. 
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• 5a Lei: As leis anteriores são válidas somente quando a relação entre a 

largura e o comprimento da curva não é demasiadamente grande nem 

extremamente pequena. 

 

 
Figura 20 – Processos morfológicos em trecho curvo de rio de acordo com conceitos de Fargue 
 

 
Figura 21 – Representação da seção transversal no ponto 1 da figura anterior 

 

 
Figura 22 – Perfil longitudinal do trecho da Figura 20 de acordo com Fargue 
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Figura 23 – Assoreamento no lado interno de curva no Rio Capivari (Monte Mor, SP) 

 

O conhecimento dos processos de formação de um rio e do comportamento do 

escoamento fluvial é importante para que haja uma simbiose entre a ocupação 

humana na bacia e os canais de drenagem. Ou seja, o estudo das características 

fluviais permite o planejamento racional da ocupação de uma bacia, atendendo às 

necessidades da sociedade sem comprometer as características de drenagem da 

área. É preciso preservar o espaço do rio para que as inundações não provoquem 

transtornos para a sociedade. 

Devem ser evitadas as intervenções que alterem o equilíbrio morfológico. Caso 

contrário, a erosão de margens pode levar à ruína construções e utilidades públicas. 

Já o assoreamento tem condições de reduzir a profundidade útil do escoamento, 

aumentando, desta forma, a freqüência de cheias, as áreas de inundação e os 

transtornos para a sociedade. 

 

 

6.2 OCUPAÇÃO HUMANA 

 

 

Por toda a história, grandes civilizações se desenvolveram próximas a rios 

importantes como o Nilo, Tigre, Eufrates, Amarelo, Mississipi, Ródano, Pó, Tamisa, 

Danúbio, Tejo, Sena e Reno. 

Na América do Sul, e, logicamente, no Brasil, esta história não foi diferente. Seja 

pela facilidade de locomoção ou pela abundância de água e de alimentos essenciais 
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para a sobrevivência humana, ou por causa da busca de recursos valiosos, como 

minerais, flores, ervas e animais, os rios foram o mais importante instrumento de 

ocupação do território. Grandes povoados se desenvolveram ao longo das bacias do 

Prata, Tietê, Paraná, Paraíba do Sul e São Francisco. Na Amazônia, onde a 

densidade populacional é baixíssima, nota-se também uma maior concentração em 

vilas situadas nas margens do Amazonas e do Negro. 

 

 
Figura 24 – Ecossistema fluvial (Campos do Jordão, SP) 

 

Uma característica das primeiras ocupações humanas, principalmente nos 

países menos desenvolvidos, é a falta de planejamento urbano e territorial durante o 

desenvolvimento das grandes cidades. 

Seja pela especulação imobiliária, pelos atrativos paisagísticos ou por causa de 

melhores ofertas de transporte, em muitas cidades o crescimento da urbanização 

ignorou que as várzeas dos rios são espaços necessários para o escoamento de 

maiores vazões. Como conseqüência, as grandes precipitações costumam provocar 

muitos transtornos para quem ocupa estas áreas. 

 

 
Figura 25 – Conseqüências de urbanização das várzeas 
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Outro problema comum é a crescente impermeabilização do solo urbano, o que 

provoca a redução da capacidade de retenção do escoamento. Como conseqüência 

deste fenômeno, as águas da chuva chegam mais rapidamente aos rios, 

ocasionando um aumento dos picos de cheias e uma redução do escoamento 

subterrâneo. 

Na figura a seguir, visualiza-se uma comparação esquemática entre 

hidrogramas de uma mesma área antes (Hidrograma 1) e após (Hidrograma 2) a 

impermeabilização. 

 

 
Figura 26 – Representação esquemática de hidrogramas 

 

Após a constatação dos primeiros problemas gerados pela forma inadequada de 

ocupação da bacia, a engenharia procurou soluções que minimizassem os efeitos 

nocivos provocados pelas grandes cheias. Desenvolveram-se diversos tipos de 

obras de drenagem como a retificação e a canalização de rios. Porém, estas 

alternativas, além de transferir os problemas para jusante, deixam de ser suficientes 

após um novo e significativo crescimento da urbanização. 

As galerias são soluções utilizadas para o confinamento do escoamento no meio 

urbano. Se mal projetadas, podem atuar como condutos forçados, diminuindo a 

capacidade de drenagem. 
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Este quadro começou a ser alterado somente na metade da década de 90, com 

o início da implantação das então chamadas soluções estruturais não convencionais 

em drenagem urbana. O novo conceito procura representar artificialmente as 

condições naturais de infiltração e de retenção do solo. Como exemplo de aplicação, 

podem ser citados os reservatórios de detenção e de retenção de cheias. 

 

 

6.3 CONTROLE DE INUNDAÇÕES 

 

 

As inundações não podem ser evitadas por serem fenômenos naturais, cíclicos 

e aleatórios. Elas dependem basicamente da intensidade, duração e do volume das 

precipitações, que alteram as condições de saturação do solo influenciando os 

escoamentos superficiais e subterrâneos. 

A intensidade das chuvas é um fator importante somente em bacias 

hidrográficas pequenas, em que as cheias são provocadas por precipitações fortes e 

localizadas. 

Em bacias de tamanho médio, as enchentes são provocadas por chuvas 

contínuas, distribuídas e de intensidade média (BRIGHETTI, referência verbal)8. 

Trata-se de uma característica das chuvas provocadas pelo avanço de frentes frias. 

Estas precipitações normalmente não provocam transtornos para os pequenos 

afluentes da bacia. Os principais canais de drenagem extravasam porque recebem 

contribuições maiores de vazão ao longo de toda a bacia. Um exemplo de rio com 

estas características é o Tietê na cidade de São Paulo. 

As cheias podem ser agravadas pela impermeabilização do solo, por obras 

inadequadas nos leitos dos rios e pela ocupação indevida de áreas inundáveis. Por 

outro lado, técnicas de controle podem ser empregadas para amenizar seus efeitos. 

Nas áreas rurais as inundações também podem trazer transtornos. Um exemplo 

se verifica quando estes eventos afetam negativamente as atividades agrícolas.  

                                                
8 In Notas de aula PHD 5023 – Obras Fluviais. EPUSP, dezembro de 2004. 
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As soluções estruturais são obras que procuram aumentar a capacidade de 

escoamento dos rios ou reter parte do volume precipitado para posterior 

escoamento. 

As técnicas mais usuais para o incremento de capacidade de vazão de um curso 

d’água são: a retificação, o aumento da área de seção transversal, aumento de 

declividade e a diminuição de rugosidade. Como critérios de projeto, são adotados 

os períodos de retorno esperados para as vazões, as condições de estabilidade do 

leito e as linhas d’água máximas admissíveis. Este tipo de solução tem como 

inconveniente o aumento dos picos de cheias nas regiões mais a jusante das obras. 

Uma especial atenção deve ser empregada em projetos de canalizações em 

meios urbanos visto que a forma retilínea do traçado de um rio com seção retangular 

ou trapezoidal simples, não corresponde à condição de equilíbrio na maioria dos 

cursos d’água. Portanto, é de se esperar que, nestas condições, a natureza atue 

através de erosões, assoreamentos e extravasamentos para modificar as 

características dos corpos d’água, procurando, desta forma, propiciar condições 

mais adequadas para o escoamento. Ou seja, deve-se esperar uma tendência de 

formação de meandros e de ocupação das várzeas em trechos retificados. 

O problema da eliminação de meandros pode ser explicado pela diminuição do 

comprimento linear de um curso d’água. Como os desníveis entre os trechos a 

montante e a jusante da obra são mantidos, a retificação aumenta a declividade de 

um rio. Conseqüentemente, há um ganho de capacidade de transporte de 

sedimentos em função do acréscimo de velocidade do escoamento e do crescimento 

da tensão cisalhante. 

As obras para ampliação das seções transversais utilizam basicamente as 

técnicas de escavações geotécnicas, dragagem e derrocamento. Estas intervenções 

são divididas em três etapas: a retirada, o transporte e a disposição final do material 

retirado do leito. Os projetos devem ser baseados em critérios de estabilidade do 

leito. Ressalta-se que, no caso de derrocamentos, podem ocorrer mudanças 

significativas dos níveis de base, provocando alterações das características 

geométricas em grandes extensões dos rios afetados. 

As obras para retenção de parte dos escoamentos têm como principal objetivo 

limitar as vazões de jusante. Basicamente são constituídas por reservatórios de 

cabeceira ou ao longo do curso de água. Os critérios a serem utilizados em projetos 
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são o volume de armazenamento de acordo com o período de retorno desejado e a 

capacidade de escoamento dos rios a jusante das obras.  

Os reservatórios de cabeceira não são suficientes para garantir um adequado 

controle de inundações em ambientes urbanos. Ou seja, obras realizadas nas 

nascentes de alguns rios da bacia não conseguem controlar satisfatoriamente o 

regime de cheias devido às diversas contribuições laterais existentes ao longo dos 

canais de drenagem. Porém, estes reservatórios auxiliam no combate às enchentes 

por limitar a expansão da urbanização em suas áreas adjacentes. Além de diminuir 

um pouco a vazão afluente, apresentam vantagens como a possibilidade de 

proporcionar outros usos. 

Os reservatórios ao longo dos cursos d’água situam-se no próprio leito (in-line) 

ou em espaços laterais (off-line). Estes reservatórios têm como princípio de 

funcionamento o amortecimento de cheias. O volume retido ou detido depende da 

capacidade de armazenamento das estruturas. O nível d’água resultante nos canais 

é determinado pelo comprimento e pela cota das soleiras dos reservatórios, 

características determinantes da capacidade de vazão das estruturas. Ressalva-se 

que este tipo de solução apresenta benefícios significativos somente para chuvas de 

grande intensidade que caem sobre áreas pequenas. Por outro lado, em países 

menos desenvolvidos há um problema crítico de acúmulo de detritos urbanos e de 

sedimentos nos reservatórios em função da poluição difusa e do transporte sólido 

em suspensão. 

Outros tipos de obras existentes para controle de cheias são os canais e 

galerias de desvio, e os diques laterais. No primeiro tipo de solução, parte do 

escoamento é transferida para outras bacias por meio de túneis, tubos e canais. 

Trata-se de uma solução cara devido à movimentação de terra e à extensão 

envolvidas. 

Os diques para confinar o escoamento necessitam de um sistema de drenagem 

paralelo em função da elevação do nível d’água máximo do rio. Deve-se realizar um 

minucioso trabalho de manutenção e de controle para se evitar o galgamento ou a 

ruptura das estruturas. 

Os sistemas não estruturais de controle de inundações são compostos por 

estruturas gerenciais que procuram minimizar os impactos das inundações para a 

sociedade. Dentre as soluções disponíveis, encontram-se os sistemas de alerta, 
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ferramentas que, quando utilizadas isoladamente, não eliminam nem controlam as 

grandes cheias. 

Basicamente, a utilidade dos sistemas de alertas está na possibilidade de 

agilizar a desocupação e o isolamento de áreas urbanas a partir de previsões de 

eventos de cheias. 

 

 

6.4 MODELOS DE ANÁLISES DA PROPAGAÇÃO DE ONDAS DE CHEIAS 

 

 

O escoamento em conduto livre ocorre em um meio em que há necessariamente 

a presença da pressão atmosférica atuando sobre uma das fronteiras de sua seção 

transversal, onde a força motriz é fornecida pela aceleração da gravidade (PORTO, 

R. M. 1999). 

Chow (1959) limita o escoamento livre aos fluxos de água que possuem uma 

superfície livre. 

São exemplos de estruturas com estas características os rios, córregos, as 

galerias e os canais de drenagem, de irrigação e de navegação. 

 

 
Figura 27 – Exemplo de conduto livre – Rio São Lourenço (Miracatu, SP) 
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Os escoamentos em canais abertos variam tanto no espaço como no tempo. O 

caráter transitório destas propriedades é provocado pelas diferenças de 

declividades, rugosidade, características geométricas das seções transversais e 

pelas singularidades dos traçados dos rios e córregos. Deve ser considerada 

também a mudança de fenômenos que, apesar de serem externos aos elementos de 

análise, influenciam todo o sistema. Em outras palavras, a variação das vazões que 

abastecem o sistema ou que dele são retiradas determina o volume de água 

disponível para ser escoado por uma rede de canais. As alternâncias dos valores de 

nível de água a montante e a jusante provocam mudanças na energia do 

escoamento, observadas através dos diferentes tipos de remanso. 

A modelação matemática permite que os fenômenos hidráulicos em condutos 

livres sejam satisfatoriamente representados. A partir de equações diferenciais, 

métodos numéricos de cálculo e de simplificações, obtêm-se com boa precisão as 

características hidráulicas do escoamento em um sistema cujas restrições externas 

e características topo-batimétricas sejam conhecidas. 

As soluções matemáticas utilizadas para a resolução dos problemas permitem 

que os canais analisados sejam discretizados em diversas seções (TUCCI, 1998). 

Para tanto, utilizam-se usualmente métodos de diferenças finitas. Os modelos que 

adotam o método de elementos finitos, embora sejam mais complexos e menos 

adotados, também fornecem bons resultados. 

Através de processos de convergência explícitos ou implícitos, os métodos de 

diferenças finitas podem ser empregados na resolução das equações diferenciais 

que modelam os escoamentos. Enquanto que no primeiro método os problemas são 

mais facilmente formulados, no segundo os modelos, mais robustos, apresentam 

uma estabilidade significativamente maior (TUCCI, 1998). 

O modelo de cálculo mais adequado para uma situação é determinado de 

acordo com as características da própria onda dinâmica. A precisão numérica da 

resposta é dada pelo período da onda e pelos espaçamentos temporal e espacial 

adotados. 

Um fator que pode restringir a resolução de alguns problemas é a limitação de 

recursos técnicos e computacionais, além do custo de obtenção dos dados exigidos 

pelo modelo utilizado. Entretanto, mesmo a baixa disponibilidade de informações e 

de ferramentas não impede a resolução de modelos simplificados. 
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6.4.1 MODELAÇÃO DO ESCOAMENTO LIVRE 

 

 

As condições de escoamento em um canal aberto são determinadas por fatores 

como a variação espacial e temporal da superfície livre e a interdependência entre 

profundidade do escoamento, vazão e declividades do fundo dos canais e das linhas 

de energia (CHOW, 1959). 

Os princípios físicos que regem o comportamento de um escoamento são as leis 

de conservação de massa e de quantidade de movimento, além da primeira 

(conservação de energia) e da segunda lei da termodinâmica. 

A partir de simplificações, como as hipóteses de fluido incompressível e de 

distribuição hidrostática de pressão, é possível se modelar o escoamento em um 

conduto livre. Para tanto, faz-se necessária também a fórmula universal de perda de 

carga distribuída. 

 

 
Figura 28 – Representação de escoamento em conduto livre 

 

A conservação de massa, em sua forma integral, pode ser expressa pela 

fórmula a seguir: 

0=•⋅+∀⋅
∂

∂
∫∫∀ SCC

Advd
t

vv
ρρ     (91) 
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Figura 29 – Volume de controle 

 

Aplicada ao volume de controle, a equação anterior fornece a expressão: 

[ ] 0112212 ≈⋅−⋅⋅−⋅⋅+∆⋅⋅
∂

∂
lQAVAVxA

t
ρρρρ   (92) 

 

Nesta expressão A12 representa a área média entre as seções 1 e 2, e Ql a 

vazão de contribuição lateral. 

O desenvolvimento deste equacionamento leva ao resultado conhecido como 

primeira equação de Saint-Venant. 
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      (93) 

 

Pode-se encontrar a segunda equação de Saint-Venant através do 

desenvolvimento matemático da aplicação da forma integral da equação da 

quantidade de movimento a um volume de controle. 

( )∫∫∫∑ •⋅⋅+∀⋅
∂

∂
=∀⋅⋅+

∀∀ SCCC
ex AdVVdV

t
dBF

vvvvvv
ρρρsup   (94) 

 

O vetor B
v

 representa a largura da seção transversal do canal analisado. 

Devido à geometria e à presença da superfície livre e das forças de atrito, a 

velocidade do escoamento não é homogeneamente distribuída na seção transversal. 

Usualmente a velocidade máxima ocorre em uma profundidade, medida a partir da 

superfície do escoamento, situada aproximadamente entre 5 e 25 % da 

profundidade total (CHOW, 1959). A Figura 30 ilustra a forma de distribuição de 

velocidades em diferentes seções de canais. As curvas de isovelocidades são 

proporcionais à velocidade média do escoamento. 
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Figura 30 – Distribuição de velocidades (CHOW, 1959) 

 

A adequação da modelação do escoamento à distribuição heterogênea de 

velocidades se dá através de princípios da mecânica. Os coeficientes de Coriolis (α) 

e de Boussinesq (β) procuram corrigir equações da mecânica dos fluidos. 

No desenvolvimento da segunda equação de Saint-Venant, a variação do 

momento do escoamento provocada pela não uniformidade da distribuição de 

velocidades é considerada por meio da utilização do coeficiente de Boussinesq, 

calculado conforme expressão a seguir. 
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Simplificações matemáticas da equação da quantidade de movimento levam à 

seguinte expressão: 
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A partir de algumas considerações a respeito da profundidade do escoamento, 

chega-se à segunda equação de Saint-Venant: 
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O parâmetro j representa a declividade da linha de energia, podendo ser 

representado pela expressão a seguir (FADIGA JR. et al., 1991): 

RhRh

K

g

V
j r 1

68,65

3
1

2

⋅







⋅

⋅
=      (98) 

 

Kr e Rh representam, respectivamente, a rugosidade e o raio hidráulico da 

seção. Ambos os fatores possuem a dimensão espacial como unidade, o que torna o 

parâmetro j adimensional. 

A rugosidade geométrica pode ser relacionada com o parâmetro de rugosidade 

de Manning (n) através da seguinte expressão: 

6
1

21,8

1
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n ⋅

⋅
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6.4.2 REGIME PERMANENTE 

 

 

As equações diferenciais parciais de Saint-Venant modelam o escoamento em 

um conduto livre. As expressões desenvolvidas podem ser simplificadas quando não 

são verificadas variações temporais ou espaciais do escoamento. 

Quando a profundidade do escoamento não se altera durante o intervalo de 

tempo de análise, diz-se que o escoamento se encontra no regime permanente. 

Para que haja um regime não permanente, é necessário que, ao longo do tempo, 

haja uma flutuação do nível médio da superfície livre do escoamento (CHOW, 1959). 

Ou seja, pode-se dizer que o regime permanente é aquele em que as 

propriedades do escoamento permanecem constantes ao longo do período de 

tempo analisado. 

Devido ao caráter aleatório das precipitações, não é comum a ocorrência deste 

tipo de escoamento em rios e córregos naturais, quando são considerados períodos 

longos de análise. Ainda assim, o cálculo do regime permanente pode fornecer boas 

condições de contorno iniciais para a modelação do escoamento transitório. 
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As primeiras simplificações das equações de Saint-Venant são feitas ao se 

eliminar a variação temporal das propriedades do escoamento. 

De acordo com a primeira equação, verifica-se que a variação longitudinal da 

vazão é constante e igual ao valor da contribuição lateral: 
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Para o desenvolvimento da segunda equação de Saint-Venant, utiliza-se o 

adimensional conhecido como número de Froude para a simplificação dos cálculos. 

Este parâmetro é extremamente importante na hidráulica por representar uma 

relação entre forças de inércia do escoamento e a força gravitacional da Terra: 
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Quando o número de Froude é igual a 1, o escoamento se encontra em uma 

configuração cuja energia específica (He) é mínima. Trata-se de uma condição 

crítica, pois delimita o escoamento fluvial do torrencial. Enquanto que no primeiro 

tipo de escoamento a onda cinemática se propaga tanto para jusante quanto para 

montante, no segundo a propagação ocorre somente para jusante visto que a 

velocidade do escoamento é maior do que a celeridade da onda. 
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Diz-se que um escoamento se encontra no regime fluvial quando o cálculo do 

número de Froude resulta em um valor menor do que a unidade. Também a partir do 

parâmetro adimensional de Froude, pode-se calcular a profundidade crítica do 

escoamento (calculada igualando-se Froude à unidade): 
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Além da adoção do número de Froude, o desenvolvimento da segunda equação 

de Saint-Venant adota as seguintes considerações: 
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Desta forma, chega-se ao resultado apontado pela expressão a seguir: 
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Quando a declividade da linha de energia do escoamento coincide com a 

declividade geométrica do fundo do canal, não se verificam variações da 

profundidade do escoamento ao longo do eixo longitudinal. Trata-se da condição 

para a existência do regime uniforme: 
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De acordo com a energia do escoamento, diferentes perfis de linha d’água 

podem existir nos canais. Estas curvas, também conhecidas como Remanso, são 

identificadas através da análise da profundidade do escoamento e da profundidade 

crítica da seção avaliada. 

Numericamente, as profundidades de um escoamento que se encontra em 

regime permanente gradualmente variado, ou seja, em regime permanente e não 

uniforme, podem ser calculadas por diferentes modelos e algoritmos, como o de 

Runge-Kutta, por exemplo. 
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6.4.3 REGIME TRANSITÓRIO: ESQUEMA EXPLÍCITO DE MACCORMACK 

 

 

O conhecimento do comportamento dos escoamentos não permanentes é 

extremamente importante para o gerenciamento de inundações por permitir a 

modelação da propagação das ondas de cheias (MARTINS, 1995). 

Como ocorrem variações espaciais e temporais das propriedades do 

escoamento, não é possível se eliminar os termos diferenciais das equações de 

Saint-Venant. Para a solução de problemas nestas condições, é necessária a 

adoção de métodos numéricos de cálculo, como os diferentes tipos de diferenças: 

finita, regressiva, centrada ou progressiva. Quando a aproximação por diferença 

finita da derivada espacial é relacionada com valores de variáveis em um intervalo 

de tempo conhecido, diz-se que o método é explícito (PORTO, R. M. 1999).  

O método explícito de MacCormack é uma solução baseada na utilização de 

diferenças finitas de segunda ordem de acuracidade entre os pontos discretos do 

canal (MARTINS, 1995). 

 

 
Figura 31 – Discretização do canal 

 

 

Para a resolução dos problemas de regime transitório, é necessária a divisão do 

canal em intervalos iguais de espaço e de tempo. Matematicamente esta 

discretização pode ser elaborada a partir da construção da grade visualizada pela 

Figura 32 a seguir: 
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Figura 32 – Grade espaço-tempo 

 

A partir de informações iniciais conhecidas, o modelo calcula a propagação 

destas características para todos os pontos e intervalos de tempo analisados. As 

condições de contorno iniciais necessárias são os dados de vazões específicas para 

a primeira e a última seção durante todo o intervalo de tempo de análise. São 

essenciais também os valores de nível d’água para os mesmos pontos. 

Dois operadores de diferenças finitas, o preditor e o corretor, são utilizados para 

que sejam obtidas as informações de vazão e de altura do nível da água para o 

regime não permanente. 

O algoritmo de cálculo se inicia pelo equacionamento do nível d´água através do 

passo preditor. 
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Em seguida, parte-se para o cálculo da vazão específica pelo passo preditor. 
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Na seqüência calculam-se o nível d´água e a vazão pelo passo corretor. 
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Finaliza-se o cálculo de diferenças finitas através das fórmulas do passo final, 

que fornecem os valores de nível d’água e de vazão específica em uma determinada 

seção para o intervalo de tempo imediatamente posterior ao do dado de entrada. 

( )∗∗+
+⋅= i

k

i

k

i zzz
2

11      (113) 

( )∗∗+
+⋅= i

k

i

k

i qqq
2

11      (114) 

 

Muitos autores ressaltam a possibilidade de ocorrência de oscilações numéricas 

de altas ordens em função do método de discretização. Para amortecimento destas 

divergências, propõe-se a introdução de uma viscosidade artificial (MARTINS, 1995). 

A possibilidade de instabilidade numérica, existente devido ao fato de o método 

ser explícito, é eliminada quando a condição de Courant é obedecida. 
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6.4.4 REGIME TRANSITÓRIO: ESQUEMA IMPLÍCITO DE PREISSMANN 

 

 

No método implícito de cálculo por diferenças finitas, realiza-se a substituição 

das derivadas parciais espaciais por aproximações de proporções relativas às 

variáveis envolvidas em um intervalo de tempo desconhecido (PORTO, R. M. 1999). 

O método de Preissmann é um dos mais utilizados no meio técnico para a 

resolução de problemas de escoamentos em regime não permanente. O modelo 

adota operadores de diferenças finitas para possibilitar a discretização temporal e 

espacial das grandezas envolvidas: 
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No esquema apresentado o termo G refere-se a uma grandeza genérica 

relacionada ao escoamento e o termo ∆ indica a variação desta grandeza com o 

tempo. O índice ∗ indica que a grandeza assume o valor em t na primeira iteração de 

cálculo e de t+1 nas demais iterações. O parâmetro x representa um coeficiente de 

ponderação no tempo, denominado de implicidade. A ilustração a seguir exemplifica 

o esquema adotado. 

 

 
Figura 33 – Esquema de diferenças finitas de 4 pontos (FCTH) 

 

Aplicando-se os operadores de diferenças finitas à equação da continuidade, é 

obtido o seguinte resultado: 

iiiiiiiii EyDQCyBQA =∆+∆+∆+∆ ++            11    (120) 

 

Os coeficientes da equação acima podem ser escritos da seguinte forma: 
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Ao se aplicar o mesmo procedimento à equação da quantidade de movimento, 

obtém-se: 
'
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Onde os coeficientes adotados representam as expressões apresentadas a 

seguir: 
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Os parâmetros F* e F** representam as seguintes expressões: 
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A partir da utilização das condições de contorno, a solução final para cada 

instante de tempo é obtida por um processo de dupla-varredura, no qual os 

coeficientes A, B, C, D e E são calculados ao se processar os dados do canal de 
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montante para jusante. Após esta etapa, a execução dos cálculos de jusante para 

montante fornece os valores de vazão (Q) e nível d´água (Y). 

 

 

6.4.5 REGIME TRANSITÓRIO – OUTROS MÉTODOS 

 

 

Uma das ferramentas que podem ser desenvolvidas, gerando ótimas aplicações 

para a modelação de escoamentos bidimensionais, é o método quase-analítico 

apresentado por Zhang em 1985 (GOBBETTI, 2000). A partir da decomposição das 

duas equações diferenciais de Saint Venant em oito subsistemas de equações 

integráveis analiticamente, encontra-se a solução do sistema através da 

especificação de condições iniciais e de contorno. Segundo Gobbetti, o método 

quase-analítico, tanto na variação de resolução por diferenças finitas como na 

versão de solução por elementos finitos, apresentou desempenho e resultados 

melhores do que os encontrados pelos métodos explícito de MacCormack e implícito 

de Galerkin. 

Ségol (1992) aponta o uso do algoritmo de Hopscotch como uma ferramenta 

muito promissora para a modelação de escoamentos não permanentes 

tridimensionais. Trata-se de um método iterativo proposto por Gourlay em 1970, em 

que a solução do sistema de equações diferenciais se dá por meio da adoção 

sucessiva de métodos implícito e explícito de aproximações por diferenças finitas. 

Ainda de acordo com Ségol, o método de Hopsctoch foi pouco desenvolvido em 

função da existência de outros métodos que modelam adequadamente o 

escoamento bidimensional. 

Outra forma de se calcular a propagação das ondas de cheias é por meio de 

modelos hidrológicos. São assim denominados pois normalmente nestes modelos as 

relações entre armazenamentos, vazões de entrada e de saída foram desenvolvidas 

a partir de conceitos empíricos e de observações em campo, e não a partir do 

desenvolvimento de equações hidrodinâmicas. 

De acordo com Eiger (1981), com o advento de novos recursos tecnológicos, 

constatou-se que muitos dos modelos hidrológicos são casos simplificados das 

equações diferenciais de Saint Venant. 
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Um dos modelos hidrológicos bastante utilizado nas décadas passadas foi o 

Muskingum-Cunge, formulado inicialmente a partir de uma relação linear entre 

armazenamento e vazões de entrada e de saída, e também a partir da equação da 

continuidade. 

 

 

6.4.6 CARACTERÍSTICAS HIDROGEOMÉTRICAS 

 

 

Em canais de seção composta ou de leito múltiplo, as equações de resistência 

não dão bons resultados quando aplicadas à seção completa. Neste caso, as 

seções transversais devem ser subdivididas em diferentes trechos, cada qual 

constituído por uma base de tamanho adequado para os cálculos, e pela altura total 

habilitada a comportar o escoamento. 

 

 

7 SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS APLICADOS A TOMADAS DE 

DECISÕES NO GERENCIAMENTO DE CHEIAS 

 

 

A existência de informações pode não acarretar em uma contribuição 

significativa no controle de cheias se elas não estiverem devidamente organizadas. 

Dados como previsões de chuvas e de cheias, e medições de vazões devem ser 

valores facilmente acessíveis pelos usuários de um sistema de suporte a tomada de 

decisões. Outra condição importante é que todas as informações sejam 

referenciadas a pontos geográficos conhecidos. Desta forma, os decisores podem 

efetuar de maneira simples e rápida uma análise e comparação de dados, 

identificando as possíveis conseqüências de cada cenário de decisão existente. 

Os Sistemas de Informações Geográficas (SIG) são ferramentas que 

possibilitam de maneira eficiente análises espaciais a partir da reunião de dados 

gráficos e de valores alfanuméricos. 



110 

 

A Agência Nacional de Águas (ANA), entidade brasileira que tem como missão 

regular o uso de recursos hídricos no país e implementar o Sistema Nacional de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos, desenvolve atualmente um modelo de rede 

hidrográfica, em cujo banco de dados se encontram os dados topológicos (relações 

espaciais) de todas as bacias brasileiras. Esta ferramenta possibilitará que consultas 

espaciais em sistemas de informações geográficas forneçam detalhes de localização 

de qualquer ponto da rede hidrográfica nacional. 

Por se tratar da entidade que oficialmente regulamenta o uso da água no país, é 

de se esperar que o sistema desenvolvido pela ANA seja adotado pelo meio técnico 

e acadêmico como padrão no que se refere a estudos e análises espaciais de 

recursos hídricos. 

Caso a ANA comprove a eficiência de seu modelo, é recomendável que, em um 

futuro próximo, os modelos matemáticos de transformação chuva-vazão sejam 

incorporados a sistemas de informações geográficas que contenham também a 

topologia desenvolvida pela ANA. Garantirá-se desta forma uma melhor integração 

com outras ferramentas existentes. 

Este projeto de rede hidrográfica ainda não foi devidamente divulgado e 

explicado. Na etapa atual, a entidade que desenvolve o modelo trabalha com uma 

base cartográfica ao milionésimo e com conceitos de eqüidistâncias. São recursos 

suficientes para uma macrovisão do sistema, porém inadequados para estudos mais 

detalhados. O refinamento da rede será feito por meio do método de Otto Pfafstetter, 

apresentado no item a seguir. 

 

 

7.1 CODIFICAÇÃO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS BRASILEIRAS 

 

 

A Política Nacional de Recursos Hídricos, promulgada em janeiro de 1997, 

estabelece a bacia hidrográfica como a unidade territorial de gestão dos recursos 

hídricos. Em função da noção de valor econômico atribuído à água, estabeleceu-se 

também a necessidade de desenvolvimento de instrumentos para o gerenciamento 

de recursos hídricos. 
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Como conseqüências da implantação desta política, além da concepção dos 

Planos de Recursos Hídricos, do cadastro de usuários, da concessão de outorgas e 

da cobrança pelo uso da água, destaca-se a criação do Sistema Nacional de 

Informações sobre Recursos Hídricos. Esta ferramenta tem como objetivo principal 

reunir dados espaciais, temporais, quantitativos e qualitativos sobre a água no Brasil. 

A concretização do projeto do Sistema Nacional de Informações exige a 

elaboração de um banco de dados que possibilite a delimitação e codificação das 

bacias hidrográficas brasileiras por meio de mapas e valores numéricos. O modelo 

de dados topológicos da ANA mencionado anteriormente tem como objetivo atender 

a esta demanda. 

O método utilizado para esta subdivisão de bacias se baseia nas técnicas 

elaboradas pelo engenheiro Otto Pfafstetter, publicadas em dezembro de 1987. Em 

função de sua praticidade, o método de Pfafstetter foi adotado por instituições como 

a Secretaria Nacional de Irrigação, Secretaria de Recursos Hídricos do Ministério do 

Meio Ambiente, IBAMA e United States Geological Survey (USGS), que desenvolve 

projeto de codificação das bacias hidrográficas de todos os continentes para a 

Organização das Nações Unidas (FIGUEIREDO e RUBERT, 2000). 

A metodologia de Otto Pfafstetter indica que as divisões das bacias hidrográficas 

devem englobar as respectivas áreas de drenagem até suas seções de controle, ou 

seja, até a foz do rio principal. 

Diferentemente do conceito tradicional, que hierarquiza os rios de acordo com 

suas vazões médias, Pfafstetter adota como critério de classificação o tamanho da 

área de drenagem da bacia. Neste caso, na comparação entre duas sub-bacias, é 

considerada afluente a que possui menor superfície drenante. Em muitos casos os 

dois critérios de divisão acabam apresentando resultados semelhantes visto que 

normalmente as descargas dos rios são proporcionais às áreas das bacias. 

Inicialmente o método das Ottobacias exige a identificação da divisão continental 

visto que a classificação hidrográfica é feita sempre de jusante para montante. Ou 

seja, sem o conhecimento da localização da foz de seu rio principal, não é possível 

se iniciar a codificação de uma bacia por este método. 

Para as bacias da América do Sul, a Secretaria de Recursos Hídricos do 

Ministério do Meio Ambiente aperfeiçoou em 1998 a divisão continental 

originalmente concebida por Otto Pfafstetter em 1989. 
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Às quatro principais bacias hidrográficas interiores que deságuam no oceano 

são atribuídos os algarismos 2, 4, 6 e 8. A distribuição destes valores é feita de 

acordo com o sentido horário, de tal modo que a sub-bacia 2 seja vizinha à 4, a 4 

vizinha à 6, e assim sucessivamente. 

A maior bacia fechada, que não deságua no oceano, recebe o algarismo 0. As 

bacias costeiras são numeradas com os algarismos ímpares de forma crescente. Por 

exemplo, a sub-bacia 3 se situa entre as sub-bacias 2 e 4, e a 5, entre 4 e 6. 

Este primeiro nível de codificação pode ser visualizado pela figura a seguir. 

 

 
Figura 34 – Nível 1 de codificação das bacias hidrográficas na América do Sul (FIGUEIREDO e 

RUBERT, 2000) 
 

A partir do segundo nível de codificação, a análise se fecha sobre a bacia 

hidrográfica estudada. Após a identificação do rio principal, são selecionados os 

quatro maiores tributários. Ou seja, são selecionados os afluentes do rio principal 
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que tenham as maiores áreas de drenagem. Estas superfícies são denominadas 

bacias (PFAFSTETTER, 1989). 

Estas bacias recebem os algarismo pares 2, 4, 6 e 8, adotados no sentido de 

jusante para montante do rio principal. As regiões hidrográficas situadas entre as 

confluências de duas bacias sucessivas são denominadas de interbacias, e recebem 

como codificação os algarismos ímpares 1, 3, 5, 7 e 9. 

 

 
Figura 35 – Codificação de sub-bacias de acordo com método de Otto Pfafstetter 

 

Caso exista alguma sub-bacia fechada, a ela é atribuído o algarismo de 

classificação 0. Este processo de classificação pode ser adotado sucessivamente 

em diferentes níveis para cada bacia e sub-bacia. De acordo com Figueiredo e 

Rubert (2000), no ano 2000 as bacias hidrográficas brasileiras estavam subdivididas 

até o 5o nível. 

As informações contidas na topologia das Ottobacias são úteis por permitirem 

que um ponto seja rapidamente localizado. Ou seja, é possível saber se um código 

corresponde a uma sub-bacia que abriga a foz do rio (topologia 1) ou as nascentes 

(topologia 9). Outra vantagem é, em função da ordem crescente de jusante para 

montante, saber se as vazões de um ponto são influenciadas pelo comportamento 

hidrológico e hidráulico de outras localidades na mesma bacia hidrográfica. Em 

outras palavras, os tributários dos rios principais podem ser facilmente diferenciados 

apenas pela topologia. 

A figura apresentada na seqüência ilustra o segundo nível de classificação das 

regiões hidrográficas brasileiras por Ottobacias. Nota-se que, para permitir uma 

comparação entre diferentes áreas, são mantidas as numerações de níveis 

analisados anteriormente. 
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Figura 36 – Nível 2 de codificação das bacias hidrográficas brasileiras (Fonte: FIGUEIREDO E 

RUBERT, 2000) 
 

Na aplicação a ser apresentada no próximo capítulo deste trabalho não se 

adotou a divisão por Ottobacias visto que a topologia foi definida em função dos 

postos fluviométricos disponíveis na Bacia do Rio Ribeira de Iguape, e não em 

função das confluências dos rios. No entanto, encontra-se na seção anexo uma 

divisão desta bacia, efetuada pela ANA de acordo com o método de Otto Pfafstetter. 

 

 

8 MODELAÇÃO DE CHEIAS NA BACIA DO RIO RIBEIRA DE IGUAPE 

 

 

O estudo de caso efetuado por esta pesquisa teve como objetivo analisar a 

aplicação das ferramentas de previsão de cheias propostas na Bacia do Rio Ribeira 

de Iguape. A partir de dados de previsões de chuvas, efetua-se uma modelação 

hidrológica por meio do modelo CSmap e posteriormente uma modelação 
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hidrodinâmica com o auxílio do software CLiv. A partir dos níveis d´água calculados 

é possível emitir alertas de previsões de inundações. 

De acordo com a Divisão Hidrográfica Nacional adotada pela ANA (Agência 

Nacional de Águas), a Bacia do Ribeira de Iguape se localiza no extremo sul da 

Região Hidrográfica Atlântico Sudeste. 

 

 
Figura 37 – Localização da Região Hidrográfica Atlântico Sudeste (ANA, 2006) 

 

Apesar de estar localizada na região menos desenvolvida do Estado de São 

Paulo, a bacia apresenta uma importância significativa por abrigar cerca de 550.000 

habitantes (censo 2000) e por se situar entre dois relevantes pólos econômicos 

nacionais, que são as regiões metropolitanas de São Paulo e de Curitiba. 

Com uma área de drenagem igual a aproximadamente 25.000 km2, a Bacia do 

Ribeira de Iguape reúne 33 municípios dos estados de São Paulo e do Paraná. 

Trata-se, portanto, de uma bacia de domínio federal. 
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Figura 38 – Destaque da região em que se situa a Bacia do Ribeira de Iguape (ANA, 2006) 

 

A Bacia do Rio Ribeira de Iguape é limitada ao sudoeste pela Bacia do Iguaçu. 

No nordeste, há a bacia do Tietê, e no noroeste, a do Paranapanema. Encontram-

se, a sudeste, pequenas bacias oceânicas. 

O Ribeira de Iguape, rio que dá nome à bacia, possui cerca de 480 km de 

extensão, sendo que 220 no estado do Paraná. Este corpo hídrico é formado nas 

proximidades do município de Cerro Azul, na Serra do Paranapiacaba, pela união 

dos rios Ribeirinha e Açungui. O principal afluente do Ribeira de Iguape é o Rio 

Juquiá, que se forma ao sul da região metropolitana paulistana. A foz do rio se 

encontra no Oceano Atlântico, em Iguape. 

 

 
Figura 39 – Figura esquemática com principais municípios paulistas da Bacia do Ribeira de 

Iguape 
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8.1 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DA REGIÃO 

 

 

As propriedades físicas de uma bacia hidrográfica exercem uma influência direta 

sobre o comportamento do escoamento superficial. São fatores hidrológicos, 

geológicos, pedológicos, topográficos e geomorfológicos, além dos tipos de 

vegetação e de uso e ocupação do solo, que alteram as respostas hidrológicas da 

bacia. 

Para que os resultados dos modelos matemáticos físicos sejam coerentes, seus 

parâmetros característicos devem ter valores que sejam uma representação 

numérica destas características. 

Apresenta-se a seguir uma descrição geral da Bacia do Ribeira de Iguape, a 

partir da qual se estabelecem intervalos de validade para os parâmetros hidrológicos 

adotados por modelos matemáticos físicos de transformação chuva-vazão. 

Apesar de ter sido uma das primeiras regiões ocupadas no Brasil pelos 

portugueses, o litoral sul paulista é pouco urbanizado. Possui grandes extensões de 

Mata Atlântica preservadas e tem no setor primário a sua principal atividade 

econômica. 

Durante muito tempo, o Vale do Ribeira utilizou o porto de Iguape para se 

comunicar com outros locais do Brasil. A ligação entre toda a região e o porto era 

feita pelo Rio Ribeira de Iguape. Para encurtar as distâncias de navegação e facilitar 

o transporte fluvial, iniciou-se em 1827 a abertura do canal do Valo Grande, obra 

que provocou um posterior desastre ambiental. Devido à grande declividade e à 

baixa granulometria do novo trecho fluvial, observou-se uma grande erosão do canal 

aberto e um significativo assoreamento do Mar Pequeno. 
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Figura 40 – Figura esquemática da Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos 11 de SP 

 

Atualmente, no Estado do Paraná, pode-se destacar a produção de feijão e de 

laranja em Cerro Azul. No restante da área paranaense da bacia não se verifica um 

tipo de cultura predominante, apenas pequenos e localizados empreendimentos 

pecuários. 

Parte das águas dos afluentes Alto Capivari e Ribeira Curitiba é revertida para o 

abastecimento da Região Metropolitana de Curitiba. 

Em São Paulo, a rica biodiversidade da Bacia do Ribeira de Iguape fez com que 

a região recebesse o título de Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, homologado 

pela UNESCO em 1992. Existem também extensas áreas de unidades de 

conservação. 

A formação vegetal do Vale do Ribeira é composta principalmente por Mata 

Atlântica em estágio primário, restinga, mangue e mata paludosa de várzea. É 

comum em toda a região a Floresta Ombrófila Densa. 

Em função de dificuldades técnicas, como a deficiência nutricional dos solos, e 

de restrições financeiras, não se observa uma grande expansão das atividades 

agropecuárias na área paulista da Bacia do Ribeira. Existe a perspectiva de que, em 

curto prazo, seja mantido um predomínio do cultivo de subsistência. 

Devem ser destacadas as culturas de banana, chá, citros, feijão, arroz, milho, 

mandioca e olerícolas. Os municípios de Registro, Juquiá e Sete Barras são 

responsáveis por cerca de, respectivamente, 75 % e 100 % da produção de chá e de 

banana no estado de São Paulo. 
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Verifica-se também a extração de palmitos. Esta atividade provoca importantes 

impactos ambientais nas áreas de nascentes e várzeas dos rios. Outras fontes de 

desequilíbrio são as ocupações irregulares e as atividades de mineração. 

Os principais recursos extraídos pelas mineradoras na região são o calcário, o 

fosfato, o chumbo, a caucita, o caulim e o cobre. 

A industrialização da região é baixa. O predomínio é de estabelecimentos de 

beneficiamento de minérios e de preparo de alimentos. Apesar de pequenas, estas 

indústrias provocam problemas devido a despejos sem tratamento de efluentes e de 

resíduos sólidos nos rios. 

Como resultado de suas atividades econômicas principais e do tipo de ocupação 

nas áreas urbanas, que abrigam cerca de 75 % da população local, a Bacia do 

Ribeira de Iguape apresenta como principais demandas de uso da água a irrigação e 

o abastecimento público. Outras atividades que também geram conflitos pelo uso da 

água  são as industriais e as de geração de energia elétrica. 

O Rio Juquiá abriga alguns aproveitamentos hidrelétricos. São as usinas França, 

Fumaça, Porto Raso, Alecrim e Serraria, operadas pela Companhia Brasileira de 

Alumínio. No Rio do Peixe há as usinas de Santo Antônio e de Jurupará, controladas 

pela S.A. Indústrias Votorantim (ANA, 2001). Existem ainda projetos das usinas de 

Tijuco Alto, Itaóca, Funil e Batatal, no Rio Ribeira de Iguape. 

Outras interferências existentes na bacia são os pôlderes, a barragem 

construída para minimizar os efeitos do alargamento do canal do Valo Grande, 

pequenos barramentos distribuídos pelos corpos d’água da região e a reversão de 

parte das águas do Juquiá para a região metropolitana de São Paulo. 
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Figura 41 – Imagem de satélite da região da Bacia do Ribeira de Iguape (GOOGLE, 2006) 

 

O território da Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos 11 de São 

Paulo (Ribeira do Iguape e Litoral Sul) possui uma topografia plana, caracterizada 

por uma extensa planície costeira que se encontra cerca de 7 metros acima do nível 

médio do mar (GEOBRÁS, 1966). Espalhados pela bacia, morros, morrotes, 

escarpados e rochosos são formações geológicas que orientaram o 

desenvolvimento do traçado dos rios e riachos da região. Nota-se que a montante do 

Rio Ribeira do Iguape, no estado do Paraná, e nas cabeceiras do Rio Juquiá, as 

cotas ortométricas ultrapassam os 400 metros. 

Estudo realizado pela BRASCONSULT (1966 a) para a elaboração do Plano de 

Desenvolvimento do Vale do Ribeira e Litoral Sul identificou a existência de três 

zonas distintas na região. A denominada vertente Atlântica do maciço granítico-

gnáissico é uma área com altitudes mais elevadas, que variam entre as cotas de 100 

e 1300 metros acima do mar. Em função do intemperismo, este planalto é uma 

região caracterizada por formas montanhosas com cumes arredondados. Nota-se 

também a existência de vertentes abruptas, côncavas ou convexas, originadas por 

vazões excepcionais. 

A área de baixada, que contempla uma porção de aproximadamente 6800 km2, 

é a região da Bacia do Ribeira de Iguape em que a ação antrópica é mais marcante 

e consolidada. Fisicamente, destaca-se a presença de terraços fluviais, formados em 

grande parte por sedimentos fluvio-marinhos. Nota-se também a presença de 

matéria orgânica, xistos, filitos, calcários e rochas alcalinas. Neste trecho, o Rio 

Ribeira de Iguape apresenta grande sinuosidade e meandros, alguns deles 

nitidamente abandonados. 
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Fora da bacia do rio Ribeira, a zona litorânea possui características 

consideradas homogêneas. É formada por sedimentos finos e por areias marinhas 

recentes. Abriga baixos cursos fluviais, pequenas lagunas e antigas falésias. 

 

 
Figura 42 – Trecho sinuoso do Rio Ribeira de Iguape próximo ao município de Registro. 

Destaque para meandros abandonados (GOOGLE, 2006) 
 

 
Figura 43 – Figura esquemática com representações altimétricas da UGRHI 11 de São Paulo 

 

Diferentemente do que ocorre em outras regiões do país, a Serra do Mar se 

afasta do litoral no Vale do Ribeira. Esta característica faz com que a precipitação e 

a umidade relativa do ar sejam um pouco superiores nas zonas mais interioranas da 



122 

 

bacia. Com temperatura média anual próxima a 21,5o, o clima é tropical quente 

úmido. 

De acordo com a classificação Kóppen, verificam-se quatro diferentes tipos 

climáticos na região (ANA, 2001): 

• Tropical úmido sem estação seca (Af): clima característico de cerca de 4 % da 

área da bacia; 

• Subtropical com estação quente (Cfa): tipo mais comum, encontrado em 

cerca de 52 % da região; 

• Subtropical úmido com verão fresco (Cfb): clima típico das regiões de encosta 

da bacia, que correspondem a aproximadamente 44 % da superfície 

estudada. 

 

Os trechos mais altos da Serra do Mar são os pontos da Bacia do Ribeira de 

Iguape em que se verificam os maiores índices de precipitação em virtude do 

encontro de massas de ar frio seco vindas do sul com a umidade continental. 

Como forma de ilustrar o comportamento do regime de chuvas na região, 

podem-se observar, na seqüência, os pluviogramas acumulados médio mensal para 

os postos pluviométricos destacados pela figura a seguir. 

 

 
Figura 44 – Localização de postos pluviométricos utilizados para ilustrar regimes de chuvas 
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Figura 45 – Pluviograma do Posto Pluviométrico F6-012 no município de Ribeira (DAEE, 2006) 

 

 
Figura 46 – Pluviograma do Posto Pluviométrico F5-032 no município de Iporanga (DAEE,2006) 
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Figura 47 – Pluviograma do Posto Pluviométrico F5-007 no município de Eldorado (DAEE,2006) 
 

 
Figura 48 – Pluviograma do Posto Pluviométrico F4-007 no município de Juquiá (DAEE, 2006) 
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Figura 49 – Pluviograma do Posto Pluviométrico F4-005 no município de Registro (DAEE, 2006) 
 

 
Figura 50 – Pluviograma do Posto Pluviométrico F4-017 no município de Jacupiranga (DAEE, 

2006) 
 

Apesar de se verificar que se trata de um clima úmido sem estiagem, a análise 

dos gráficos permite a constatação de dois períodos distintos de comportamento 

pluviométrico. As médias de alturas pluviométricas acumuladas nas estações de 

primavera e verão são maiores do que nos outonos e invernos. Os três meses mais 

chuvosos são: janeiro, fevereiro e março. Deve-se destacar o ligeiro aumento de 

volume precipitado registrado ao longo dos meses de outubro. Apesar de se tratar 
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de um período um pouco mais seco, há registros de grandes chuvas durante o 

intervalo entre abril e agosto. 

A partir de ábacos de coordenadas cartesianas biexponenciais, pode-se calcular 

a evapotranspiração potencial de Thornthwaite em função da temperatura média 

anual (BRASCONSULT, 1966 b). Analisando-se toda a bacia, encontra-se uma 

média anual de evapotranspiração potencial igual a 905 milímetros. 

 

Quadro 9 – Evapotranspiração Potencial em milímetros (BRASCONSULT, 1966) 

Meses Cananéia Santos Registro Apiaí 
Janeiro 120 117 121 86 
Fevereiro 120 120 122 86 
Março 110 113 111 80 
Abril 90 92 89 69 
Maio 72 73 70 52 
Junho 56 61 54 46 
Julho 52 55 48 43 
Agosto 52 58 51 48 
Setembro 64 64 66 53 
Outubro 73 73 76 58 
Novembro 91 92 96 73 
Dezembro 106 108 111 82 
Total anual 1006 1026 1015 776 
Total semestre seco 369 384 378 311 
Total semestre úmido 637 642 637 465 

 

A geologia local possui propriedades do período Pré-Cambriano superior (Série 

São Roque). Há uma predominância no litoral de formações gnáissicas, com 

menores corpos de granitos porfiríticos gnáissicos. No interior, manifesta-se um 

metamorfismo decrescente, como micaxistos, filitos, calcáreos, quartzitos e 

anfibolitos subordinados. 

Por causa do afastamento da Serra do Mar, os rios da bacia são direcionados 

para o Oceano Atlântico, ao contrário dos grandes rios do sudeste brasileiro que 

seguem para o interior do continente. Segundo estudo realizado pela GEOBRÁS 

(1966), no trecho inicial do Rio Ribeira de Iguape no Paraná, a declividade é forte, 

atingindo cerca de 0,0016 m/m. Mais adiante, em um trecho com aproximadamente 

43 quilômetros de extensão, a declividade é equivalente a 0,00076 m/m. Em 

Iporanga, há o encontro com o segundo mais importante afluente do Rio Ribeira de 

Iguape, o Rio Pardo. Deste trecho até o município de Eldorado, há a ocorrência de 
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muitos afloramentos rochosos e se verifica uma declividade de cerca de 0,00043 

m/m. Neste local, a largura do rio se aproxima dos 125 metros. Mais 140 quilômetros 

são necessários para que o rio desemboque no Atlântico. No último trecho, a 

inclinação média do leito do rio é próxima de 0,00016 m/m. O Rio Juquiá é um curso 

d’água com 205 quilômetros de extensão e elevada declividade média. São 

diferenças superiores a 5 metros por quilômetro. 

Os níveis máximos de marés dificilmente ultrapassam o nível médio dos mares 

em mais do que 160 centímetros (BRASCONSULT, 1966). 

Como existem barragens construídas e em projeto na região, é necessário que 

seus efeitos sejam sempre considerados em estudos hidrodinâmicos e na análise de 

cotas de inundações. 

 

 

8.2 CALIBRAÇÃO DO MODELO CSMAP PARA A BACIA DO RIBEIRA DE IGUAPE 

 

 

O modelo CSmap foi calibrado para o trecho paulista da bacia do Ribeira de 

Iguape através de dados históricos existentes no Sistema de Informações para 

Gerenciamento de Recursos Hídricos do Estado de São Paulo – SIGRH 

(http://www.sigrh.sp.gov.br), mantido pelo Departamento de Águas e Energia Elétrica 

paulista, e do Sistema de Informações Hidrológicas – HidroWeb 

(http://hidroweb.ana.gov.br), mantido pela Agência Nacional de Águas. 

Em função da necessidade de aquisição de sensibilidade quanto ao 

comportamento do modelo e da incorporação gradativa de técnicas de calibração, 

realizaram-se ao final do trabalho cinco diferentes calibrações, sendo cada uma 

delas detalhadas nos itens a seguir. 
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8.2.1 PRIMEIRA CALIBRAÇÃO 

 

 

Inicialmente, dividiu-se a área da bacia do Rio Ribeira de Iguape situada no 

Estado de São Paulo em 14 sub-bacias de modo a permitir uma melhor 

representação de suas características naturais. Tal procedimento é necessário face 

à grande dimensão da superfície estudada (cerca de 25000 km²). A análise de 

dados históricos e calibração do modelo CSmap foram executadas para todas as 14 

sub-bacias. 

Uma possibilidade de delimitação das sub-bacias, condizente com a codificação 

de Ottobacias, seria a divisão feita a partir da confluência de rios. Porém, optou-se 

neste trabalho por uma delimitação baseada no posicionamento dos postos 

fluviométricos existentes nos principais rios da região, situados em áreas afastadas 

das confluências. Esta escolha se deu em função da necessidade de se conhecer 

séries históricas de vazões nas seções de controle de cada sub-bacia para que elas 

pudessem ser correlacionadas aos dados de contribuições pluviométricas. 

Uma melhor modelação chuva-vazão pode ser obtida quando os dados 

fluviométricos são correlacionados aos dados de chuvas que efetivamente provocam 

alterações do escoamento. Na primeira calibração, procurou-se encontrar, a partir 

dos registros históricos, os postos pluviométricos mais representativos para a 

modelação. 

Nesta primeira etapa, escolheu-se para cada posto fluviométrico, um posto 

pluviométrico de tal maneira que as variações de chuvas medidas resultassem em 

uma proporcional mudança de vazão. Esta análise levou em conta também os 

períodos de duração dos dados existentes. 

O quadro apresentado na seqüência contém a relação dos pares de postos 

pluviométricos e fluviométricos escolhidos. 

A topologia apresentada pela figura 52 a seguir apresenta de forma ilustrativa a 

posição relativa de cada ponto da rede planejada para o sistema de previsões de 

cheias. 
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Quadro 10 – Pares de estações hidrométricas de referência 

Par 
Código Posto 
Fluviométrico 

Nome Posto 
Fluviométrico Rio 

Código Posto 
Pluviométrico 

Nome Posto 
Pluviométrico 

1 5F – 005 Ribeira 
Ribeira do 

Iguape 
F6 – 006 Barra do 

Chapéu 
2 5F – 011 Andorinhas Pardo F5 – 018 Turvo 

3 5F – 001 Eldorado Ribeira do 
Iguape F5 – 031 Barra dos Pilões 

4 4F – 015 Sete Barras Ribeira do 
Iguape F5 – 035 Turvo do Eta 

5 4F – 003 Barra do 
Açungui Juquiá F4 – 007 Capela do Porto 

6 4F – 021 Porto da Goiaba Juquiá F4 – 002 Bairro Iporanga 
7 4F – 026 Praia Alta Itariri F4 – 006 Ganhanhã 

8 4F – 040 Engenho São 
Lourencinho F4 – 012 Pedra do Largo 

9 4F – 039 Abaixo Faú São Lourenço F4 – 012 Pedra do Largo 
10 4F – 007 Sítio Jaborandi São Lourenço F4 – 019 Pedro de Toledo 
11 4F – 018 Juquiá Juquiá F4 – 007 Capela do Porto 

12 4F – 002 Registro Ribeira do 
Iguape F4 – 025 Ribeirão da 

Serra 
13 4F – 016 Ingatuba Jacupiranga F4 – 022 Canha 

14 4F – 023 Fazenda Ouro-
Verde Pariquera-Açu F4 – 016 Pariquera-Açu 

 

 
Figura 51 – Estações hidrométricas utilizadas na calibração do modelo 

 



130 

 

 
Figura 52 – Topologia da rede planejada para o sistema de previsões de cheias 
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Observou-se que o posto fluviométrico 5F-005 (Ribeira) não possui um 

adequado período de dados registrados. Em algumas situações ele foi 

adequadamente substituído pelo antigo posto 6F-002, situado a cerca de 2,5 

quilômetros a montante do mesmo rio. 

Na primeira calibração, adotou-se um método numérico de otimização cujo 

objetivo foi o de se minimizar o erro médio quadrático das séries de vazões 

observadas e calculadas. Para tanto, empregou-se o suplemento Solver da planilha 

eletrônica Excel. Esta ferramenta adota o código de otimização não linear 

Generalized Reduced Gradient (GRG2), desenvolvido por Lasdon, da University of 

Texas em Austin, e Allan Waren, da Cleveland State University. Já problemas 

lineares e de inteiros são solucionados por esta ferramenta através do método 

simplex com limites sobre as variáveis e do método de desvio e limite, implementado 

por John Watson e Dan Fylstra, da Frontline Systems Inc. (MICROSOFT, 1999). 

Refinou-se a calibração obtida através ajustes efetuados a partir de análises 

gráficas. 

Como não se adotou nenhuma restrição aos valores dos parâmetros 

hidrológicos, alguns dos resultados encontrados não correspondiam às 

características físicas reais da bacia. Por exemplo, valores para o parâmetro Número 

de Curva (CN) bem elevados, típicos de regiões extremamente urbanizadas e 

impermeabilizadas, sendo que na bacia do Ribeira de Iguape ainda existe uma boa 

e importante cobertura vegetal. 

Constatou-se ainda que o ajuste entre os dados medidos e calculados era falho 

em alguns períodos. 

Esta calibração foi considerada, portanto, insatisfatória, sendo descartada. 

Porém, por ter sido a primeira, mostrou-se importante para que fosse adquirida 

sensibilidade quanto à influência da variação dos valores de cada parâmetro de 

cálculo sobre os resultados do modelo. 
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8.2.2 SEGUNDA CALIBRAÇÃO 

 

 

A segunda calibração realizada para cada um dos postos fluviométricos adotou 

o mesmo princípio de otimização matemática e refinamento gráfico descrito no item 

anterior. O que a diferencia da primeira calibração é a redução manual dos valores 

do coeficiente CN. 

Novamente os resultados obtidos foram considerados insatisfatórios. Chegou-se 

a constatação de que é necessário se considerar um intervalo de validade para os 

parâmetros de cálculo de acordo com as características físicas da bacia. Ou seja, a 

partir da sensibilidade, conhecimento e experiência do hidrólogo, pode-se restringir 

preliminarmente as respostas a um universo específico de dados, que é 

posteriormente refinado através dos métodos de otimização para a obtenção da 

solução final. 

Outro ponto a ser observado é a duração do intervalo adotado para as duas 

calibrações descritas, que continham períodos de análise com duração entre 6 e 10 

anos. Trata-se de uma série muito longa, que não permite uma adequada e precisa 

modelação do comportamento da bacia. 

 

 
Figura 53 – Exemplo de resultado da 2a calibração para o posto 4F-015 
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8.2.3 TERCEIRA CALIBRAÇÃO 

 

 

Esta etapa de calibração foi precedida de uma avaliação das características 

físicas da bacia hidrográfica para a restrição dos valores do coeficiente de 

evapotranspiração potencial e da permeabilidade do solo definida pelo parâmetro 

CN. 

De acordo com os dados obtidos para a bacia, com as características físicas 

locais e com fatores de segurança, escolheu-se como faixa de validade do 

parâmetro evapotranspiração potencial diário da bacia o intervalo delimitado pelos 

valores 1,80 e 3,20 milímetros. Da mesma forma, restringiu-se o parâmetro CN ao 

intervalo entre 45 e 65. 

Observou-se ainda a possibilidade de se agrupar as 14 sub-bacias em 8 grupos 

distintos de acordo com suas características físicas. Desta forma, a calibração dos 

parâmetros de cálculo deve apresentar resultados semelhantes para as sub-bacias 

localizadas em um mesmo grupo. 

• Grupo 1: Postos 5F-005 e 5F-011; 

• Grupo 2: Postos 5F-001 e 4F-015; 

• Grupo 3: Postos 4F-003 e 4F-021; 

• Grupo 4: Postos 4F-026, 4F-040, 4F-039 e 4F-007; 

• Grupo 5: Posto 4F-018; 

• Grupo 6: Posto 4F-002; 

• Grupo 7: Posto 4F-016; 

• Grupo 8: Posto 4F-023. 

 

Nesta calibração ocorreu a substituição do posto pluviométrico F6-006 (barra do 

Chapéu) pelo posto com código DNAEE 02449008, localizado em Cerro Azul no 

Paraná. Esta troca ocorreu visto que se chegou a conclusão que o posto F6-006 não 

possibilitava uma boa correlação entre dados de chuvas e de vazão para o posto 

fluviométrico 5F-005 (Ribeira). 

Quanto à duração do intervalo de calibração, dividiu-se esta calibração em 3 

etapas. Na primeira, os períodos adotados anteriormente foram divididos em 

pequenas séries. Estes intervalos se encontravam compreendidos entre 01 de 
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novembro e 31 de março, tendo portanto 5 meses de duração. Para cada um dos 

novos intervalos se efetuou uma calibração. 

Na etapa seguinte, as respostas encontradas foram aplicadas às series 

originais, onde foi verificada a necessidade de pequenos ajustes. 

Os resultados que melhor representaram o comportamento da bacia foram 

selecionados e adotados em cada uma das séries reduzidas de seus respectivos 

postos fluviométricos. 

A escolha da solução final se deu através da análise de parâmetros estatísticos 

de diferenças entre máximos, diferenças entre mínimos, diferenças entre valores 

médios e diferenças entre erros quadráticos. Foi considerada ainda uma análise 

gráfica entre as séries calculadas e observadas. 

Posteriormente, efetuou-se a validação da calibração por meio de uma 

simulação de previsão de vazões em períodos distintos dos adotados para a 

definição dos valores dos parâmetros. Como dado entrada, foram utilizadas as 

leituras pluviométricas dos correspondentes postos pluviométricos. As curvas de 

vazão calculadas foram comparadas com as observadas. 

O resultado encontrado, apesar de não ser considerado bom, apresentou 

valores satisfatórios para determinadas situações. Observou-se a necessidade de se 

aperfeiçoar ainda mais o procedimento de calibração. 

 

 

8.2.4 QUARTA CALIBRAÇÃO 

 

 

Até a terceira calibração, considerou-se como área de drenagem de um posto 

fluviométrico toda a superfície situada a montante de cada estação hidrométrica. 

Quando utilizado desta forma, o modelo fornece como resultado a vazão total em 

uma determinada seção, considerando homogêneas as características físicas e 

meteorológicas das áreas a montante do ponto analisado. Normalmente este 

procedimento pode ser considerado aceitável somente para pequenas bacias. 

Deve-se observar ainda que, para o tipo de aplicação proposta, o modelo 

hidrológico chuva-vazão deve ser compatível com o modelo de análise de 
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propagação das ondas de cheias. O software CLiv utilizado por este trabalho e 

melhor apresentado pelo item 8.3 a seguir, considera em suas análises um 

hidrograma inicial a montante da rede de drenagem e contribuições ao escoamento 

na forma de vazões incrementais. 

Pelos fatos expostos, decidiu-se por dividir as sub-bacias analisadas de forma a 

se desprezar as características físicas das regiões localizadas a montante do trecho 

avaliado. As novas superfícies propostas eram menores e mais homogêneas. Desta 

forma, o estudo de um posto a jusante foi restringido à área entre este posto e o 

posto a montante mais próximo. Com este procedimento, o modelo calcula vazões 

incrementais. Deve-se considerar para o resultado final, portanto, a somatória de 

todas as contribuições possíveis para o ponto em questão. 

 

Quadro 11 – Correlação entre vazões 
Ponto Posto Postos a Montante Vazão Incremental Vazão Plena 

1 5F-005 - Q1 = Q5F-005 Q5F-005 = Q1 
2 5F-011 - Q2 = Q5F-011 Q5F-011 = Q2 

3 5F-001 5F-005 e 5F-011 Q3 = Q5F-001 – Q5F-005 – Q5F-

011 
Q5F-001 = Q3 + Q5F-005 
+ Q5F-011 

4 4F-015 5F-005, 5F-011 e 
5F-001 Q4 = Q4F-015 – Q5F-001 Q4F-015 = Q4 + Q5F-001 

5 4F-003 - Q5 = Q4F-003 Q4F-003 = Q5 
6 4F-021 4F-003 Q6 = Q4F-021 – Q4F-003 Q4F-021 = Q6 + Q4F-003 
7 4F-026 - Q7 = Q4F-026 Q4F-026 = Q7 
8 4F-040 - Q8 = Q4F-040 Q4F-040 = Q8 

9 4F-039 4F-026 e 4F-040 Q9 = Q4F-039 – Q4F-026 – Q4F-

040 
Q4F-039 = Q9 + Q4F-026 
+ Q4F-040 

10 4F-007 4F-026, 4F-040 e 
4F-039 

Q10 = Q4F-007 – Q4F-039 Q4F-007 = Q10 + Q4F-039 

11 4F-018 
4F-003, 4F-021, 
4F-026, 4F-040, 
4F-039 e 4F-007 

Q11 = Q4F-018 – Q4F-021 – 
Q4F-007 

Q4F-018 = Q11 + Q4F-021 
+ Q4F-007 

12 4F-002 

5F-005, 5F-011, 
5F-001, 4F-015, 
4F-003, 4F-021, 
4F-026, 4F-040, 
4F-039 e 4F-007 

Q12 = Q4F-002 – Q4F-015 – 
Q4F-018 

Q4F-002 = Q12 + Q4F-015 
+ Q4F-018 

13 4F-016 - Q13 = Q4F-016 Q4F-016 = Q13 
14 4F-023 - Q14 = Q4F-023 Q4F-023 = Q14 

 

Para a calibração, foram utilizados em todos os postos dados compreendidos 

entre os dias 02 de agosto de 1990 e 31 de dezembro de 1993. Trata-se de um dos 
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poucos períodos em que as séries históricas dos postos estudados estão 

concomitantemente completas. 

Este intervalo foi subdividido em pequenas séries. Adotou-se como referência os 

períodos entre 01 de outubro e 31 de dezembro, e entre 01 de janeiro e 31 de março 

de cada ano. Desta forma, foram obtidos sete conjuntos de dados por posto. 

Cada uma das séries reduzidas gerou uma calibração diferente. A resposta 

escolhida foi a que melhor se ajustava, ao mesmo tempo, à série completa e a todos 

os outros seis conjuntos reduzidos de dados do posto estudado. A avaliação levou 

em conta análises gráficas e parâmetros estatísticos (máximos, mínimos, médias e 

erros quadráticos). 

A validação dos resultados foi feita aplicando-se os valores obtidos para os 

parâmetros de cálculo a uma série distinta de dados, cuja duração compreendia o 

período entre os dias 01 de janeiro e 26 de abril do ano de 1994. 

Observou-se que o modelo forneceu como resposta alguns valores negativos. 

Como o cálculo de vazões incrementais por meio de dados históricos também 

aponta alguns resultados negativos, estabeleceram-se algumas hipóteses para 

explicar este fato: 

• Erros de leitura dos pluviômetros e dos fluviomêtros; 

• Diferenças entre as seções transversais efetivas e as adotadas no cálculo de 

vazões; 

• Registro de eventos diferentes em cada posto em função do instante de 

leitura e da velocidade de propagação das ondas de cheias; 

• Perdas de água devido a captações, falhas geológicas, evaporação e 

derivações; 

• Regras de operação de reservatórios; 

• No caso específico dos resultados do modelo, precisão e sensibilidade da 

calibração. 

 

Como os valores absolutos não eram significativos quando as vazões 

incrementais resultavam em dados negativos, as soluções foram aceitas. 

De um modo geral, os dados estatísticos apontam que a quarta calibração 

apresenta um melhor desempenho do que a terceira calibração, principalmente 

quando são analisados os picos de cheias. 
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Após a calibração e validação, calcularam-se os coeficientes de Nash-Sutcliffe 

(coeficiente de eficiência) e de Curva de Massa Residual. Estes dados permitem 

uma melhor comparação com os resultados da quinta calibração. 

 

 

8.2.5 QUINTA CALIBRAÇÃO 

 

 

Nas calibrações anteriores, para cada uma das sub-bacias, adotou-se apenas 

um único posto pluviométrico para se representar a chuva média. Este procedimento 

não é adequado visto que se trata de uma análise pontual. 

A vazão incremental em uma determinada seção de um rio é gerada pela 

contribuição individual de cada elemento da superfície da respectiva área de 

drenagem. Conceitualmente, no caso de modelos distribuídos, trata-se da somatória 

do escoamento gerado em cada quadrícula da rede de drenagem definida. 

Como na prática dificilmente se obtêm todos estes dados, deve-se adotar um 

procedimento para se representar a chuva média de uma bacia que não seja nem 

pontual, nem inviável. A forma deve ser definida em função da disponibilidade e da 

qualidade de dados e de postos hidrométricos. 

Na quinta calibração foram adotados os mesmos 14 postos fluviométricos 

estudados nos procedimentos anteriores. No entanto, escolheram-se 44 postos 

pluviométricos para, após análises de consistência de séries históricas, melhorar a 

representação da chuva média em cada sub-bacia. Os dados estudados foram 

obtidos no período compreendido entre 01 de janeiro de 1968 e 31 de março de 

2000. 

Apenas 22 postos pluviométricos atenderam ao requisito de apresentarem séries 

completas em períodos concomitantes de 80 dias consecutivos. Para cada posto 

fluviométrico foram associados 3 destes postos pluviométricos conforme suas 

disposições geográficas. O quadro a seguir apresenta estes conjuntos associados: 
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Quadro 12 – Conjunto de postos hidrométricos adotado 
Posto 
Fluviométrico 

Posto 
Pluviométrico 1 

Posto 
Pluviométrico 2 

Posto 
Pluviométrico 3 

5F-005 Cerro Azul F5-002 F5-005 
5F-011 F5-018 F5-033 F5-030 
5F-001 F5-035 F5-021 F5-013 
4F-015 F5-007 F5-035 F4-025 
4F-003 F4-007 F4-002 E4-116 
4F-021 F4-002 E4-116 F4-037 
4F-026 F4-019 F4-011 F4-012 
4F-040 F4-012 E4-116 F4-019 
4F-039 F4-036 F4-012 F4-011 
4F-007 F4-036 F4-012 F4-019 
4F-018 F4-036 F4-007 F4-037 
4F-002 F4-025 F4-037 F4-005 
4F-016 F4-016 F5-028 F4-005 
4F-023 F4-016 F5-028 F4-005 
 

Adotou-se como critério para cálculo da chuva média a média ponderada das 

chuvas medidas pelos postos pluviométricos. Em cada trio de estação, calibrou-se a 

distribuição da influência dos postos em conjunto com a calibração do modelo, 

procurando-se a distribuição que melhor proporcionasse um ajuste entre vazões 

calculadas e observadas. Adotou-se ainda uma restrição de forma a garantir uma 

influência mínima de 15 % e máxima de 70 % para cada posto. 

A calibração foi efetuada com o auxílio de dados estatísticos e análises gráficas. 

Procurou-se a maximização dos parâmetros coeficiente de eficiência e curva de 

massa residual de forma a aproximá-los da unidade. Embora a recíproca não seja 

verdadeira, sabe-se que estes parâmetros assumem o valor unitário quando ocorre 

um ajuste perfeito entre dados calculados e observados. 

Para cada conjunto de postos, efetuou-se a calibração em 8 diferentes períodos 

com 80 dias de duração. Os 20 primeiros dias de cada série foram desprezados nas 

análises gráficas e nos cálculos estatísticos por se considerar este um período de 

ajuste das condições iniciais do modelo. Escolheu-se a calibração que melhor se 

ajustava a cada uma das outras 7 séries analisadas em cada conjunto de dados. 

A validação foi realizada com 6 períodos de 80 dias distintos dos adotados 

durante a calibração. 
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Notou-se que esta calibração apresentou um desempenho ligeiramente superior 

ao apresentado pela quarta calibração, conforme pode ser verificado pelos dados 

apresentados no item a seguir. 

 

 

8.2.6 COMPARAÇÃO ENTRE OS RESULTADOS 

 

 

Este item apresenta uma compilação dos dados gerados ao longo das 

simulações do modelo hidrológico CSmap realizadas para a Bacia do Rio Ribeira de 

Iguape. 

Adotaram-se nestas análises os parâmetros de cálculo calibrados anteriormente. 

Como nem a primeira nem a segunda calibração apresentaram resultados 

importantes, elas foram desprezadas na compilação apresentada a seguir. 

Os estudos comparativos foram efetuados em 4 períodos distintos com 160 dias 

de duração cada: 

• 05 de agosto de 1982 a 11 de janeiro de 1983; 

• 07 de setembro de 1990 a 13 de fevereiro de 1991; 

• 12 de setembro de 1991 a 18 de fevereiro de 1992; 

• 11 de maio de 1993 a 17 de outubro de 1993. 

 

Estes períodos foram delimitados de acordo com a disponibilidade de dados. 

Utilizou-se nas calibrações um coeficiente multiplicativo das chuvas, 

denominado de Kplu. Este índice tem como objetivo corrigir eventuais falhas 

ocorridas na captura de precipitações pelos instrumentos pluviométricos. 

Os gráficos produzidos na análise se encontram no anexo deste trabalho. 

Ressalta-se que em um primeiro momento a não aderência entre as curvas de 

vazões calculadas e observadas sugere que as calibrações não estejam adequadas. 

Porém, esta menor correlação ocorre justamente por se tratar de uma simulação da 

operação efetuada com dados diferentes dos adotados nas calibrações. Ou seja, os 

dados de calibração e suas respectivas curvas possuem naturalmente uma maior 

correlação do que os resultados apresentados na seqüência deste trabalho. 
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 Embora se verifiquem diferenças significativas em alguns picos de cheias, de 

um modo geral observa-se que há uma boa modelação das tendências de cheias. 

Isto é, em grande parte dos casos o modelo consegue detectar o aumento ou a 

diminuição das vazões incrementais geradas. 

 Pode-se considerar que o desempenho obtido pela quinta calibração, a 

exceção de poucos eventos, foi ligeiramente superior ao resultado proporcionado 

pela quarta calibração. Esta, por sua vez, apresentou resultados melhores do que os 

obtidos pela terceira calibração. 

 

 

8.2.6.1 Posto Fluviométrico 5F-005 (Ribeira) 

 

 

Quadro 13 – Calibrações obtidas para o posto 5F-005 

Item Calibração 3 Calibração 4 Calibração 5 
Posto Pluviométrico 1 Cerro Azul Cerro Azul Cerro Azul 
Coeficiente multiplicador Pluviométrico 1 1 1 0,34 
Posto Pluviométrico 2 --- --- F5-002 
Coeficiente multiplicador Pluviométrico 2 --- --- 0,3 
Posto Pluviométrico 3 --- --- F5-005 
Coeficiente multiplicador Plu3 --- --- 0,36 
Área drenagem 9160,00 9160,00 9160,00 
Kplu 1,20 1,20 1,20 
V Max 649,9972 649,9972 900,8206 
V ini 599,9948 99,9948 750,0000 
R max 8,7030 8,7039 10,0000 
Kp 0,0015 0,0025 0,6000 
Kc 0,0109 0,1867 1,0000 
Ep 2,4000 2,3178 1,8000 
Ks 0,7030 0,7994 0,6756 
Kb 0,9341 0,9974 0,9972 
CN 56,9992 58,5271 62,8475 
 
 
Tabela 1 – Dados estatísticos de simulação realizada no período 05/08/1982-11/01/1983 para o 
posto 5F-005 

Índice estatístico Dados 
observados 

Calibração 
3 

Calibração 
4 

Calibração 
5 

Máximo 753,66 795,13 567,83 486,84 
Mínimo 63,25 67,19 78,55 33,78 
Média 153,06 180,69 167,46 149,59 
Correlação -- 0,37 0,55 0,77 

(continua)
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Índice estatístico Dados 
observados 

Calibração 
3 

Calibração 
4 

Calibração 
5 

Coeficiente de 
Eficiência 

-- -0,22 0,09 0,52 

Coeficiente de Curva de 
Massa 

-- 0,76 0,20 0,27 

 
 
Tabela 2 – Dados estatísticos de simulação realizada no período 07/09/1990-13/02/1991 para o 
posto 5F-005 

Índice estatístico Dados 
observados 

Calibração 
3 

Calibração 
4 

Calibração 
5 

Máximo 627,69 762,93 580,82 532,91 
Mínimo 82,81 88,78 102,40 91,07 
Média 147,01 144,00 162,76 159,30 
Correlação -- 0,22 0,17 0,60 
Coeficiente de 
Eficiência 

-- -1,53 -0,86 0,25 

Coeficiente de Curva de 
Massa 

-- -3,67 -1,43 -1,57 

 
 
Tabela 3 – Dados estatísticos de simulação realizada no período 12/09/1991-18/02/1992 para o 
posto 5F-005 

Índice estatístico Dados 
observados 

Calibração 
3 

Calibração 
4 

Calibração 
5 

Máximo 227,78 1078,60 754,52 547,12 
Mínimo 51,66 63,41 55,38 11,33 
Média 80,24 167,44 118,32 110,28 
Correlação -- 0,45 0,48 0,44 
Coeficiente de 
Eficiência 

-- -26,21 -12,71 -7,91 

Coeficiente de Curva de 
Massa 

-- -55,09 -16,12 -101,05 

 
 
Tabela 4 – Dados estatísticos de simulação realizada no período 11/05/1993-17/10/1993 para o 
posto 5F-005 

Índice estatístico Dados 
observados 

Calibração 
3 

Calibração 
4 

Calibração 
5 

Máximo 697,10 1160,06 907,88 683,94 
Mínimo 79,17 48,71 61,37 34,15 
Média 155,39 127,14 124,88 107,63 
Correlação -- 0,47 0,66 0,77 
Coeficiente de 
Eficiência 

-- 0,13 0,21 0,42 

Coeficiente de Curva de 
Massa 

-- 0,84 0,77 0,90 
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8.2.6.2 Posto Fluviométrico 5F-011 (Andorinhas) 

 

 

Quadro 14 – Calibrações obtidas para o posto 5F-011 
Item Calibração 3 Calibração 4 Calibração 5 
Posto Pluviométrico 1 F5-018 F5-018 F5-018 
Coeficiente multiplicador Pluviométrico 1 1 1 0,7 
Posto Pluviométrico 2 --- --- F5-033 
Coeficiente multiplicador Pluviométrico 2 --- --- 0,15 
Posto Pluviométrico 3 --- --- F5-030 
Coeficiente multiplicador Plu3 --- --- 0,15 
Área drenagem 1025,00 1025,00 1025,00 
Kplu 1,20 1,20 1,20 
V Max 705,0701 905,0807 709,9996 
V ini 346,0303 346,0561 99,9959 
R max 6,8400 6,7996 0,0000 
Kp 0,0513 0,0513 0,1500 
Kc 0,1545 0,0164 0,0500 
Ep 2,4500 2,0500 1,8500 
Ks 0,6415 0,6043 0,6612 
Kb 0,9944 0,9420 0,9850 
CN 60,8557 63,6740 65,0000 
 
 
Tabela 5 – Dados estatísticos de simulação realizada no período 05/08/1982-11/01/1983 para o 
posto 5F-011 

Índice estatístico Dados 
observados 

Calibração 
3 

Calibração 
4 

Calibração 
5 

Máximo 217,12 154,92 192,24 117,54 
Mínimo 19,89 37,61 37,61 30,26 
Média 51,43 53,22 67,87 49,15 
Correlação -- 0,17 0,25 0,32 
Coeficiente de 
Eficiência 

-- -0,10 -0,32 0,08 

Coeficiente de Curva de 
Massa 

-- -1,72 -1,64 -0,90 

 
 
Tabela 6 – Dados estatísticos de simulação realizada no período 07/09/1990-13/02/1991 para o 
posto 5F-011 

Índice estatístico Dados 
observados 

Calibração 
3 

Calibração 
4 

Calibração 
5 

Máximo 211,47 152,57 180,79 136,17 
Mínimo 26,94 48,56 42,31 38,75 
Média 55,99 62,27 63,17 53,01 
Correlação -- 0,47 0,47 0,53 

(continua)
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Índice estatístico Dados 
observados 

Calibração 
3 

Calibração 
4 

Calibração 
5 

Coeficiente de 
Eficiência 

-- 0,12 -0,03 0,26 

Coeficiente de Curva de 
Massa 

-- -2,45 -2,95 -1,21 

 
 
Tabela 7 – Dados estatísticos de simulação realizada no período 12/09/1991-18/02/1992 para o 
posto 5F-011 

Índice estatístico Dados 
observados 

Calibração 
3 

Calibração 
4 

Calibração 
5 

Máximo 106,41 53,61 80,61 65,86 
Mínimo 19,89 21,57 21,57 20,93 
Média 36,32 32,04 47,71 33,28 
Correlação -- 0,45 0,36 0,46 
Coeficiente de 
Eficiência 

-- 0,12 -0,30 0,18 

Coeficiente de Curva de 
Massa 

-- -0,76 -1,68 -2,60 

 
 
Tabela 8 – Dados estatísticos de simulação realizada no período 11/05/1993-17/10/1993 para o 
posto 5F-011 

Índice estatístico Dados 
observados 

Calibração 
3 

Calibração 
4 

Calibração 
5 

Máximo 280,26 118,34 133,08 96,72 
Mínimo 25,54 31,62 16,33 18,02 
Média 58,96 43,35 42,76 35,35 
Correlação -- 0,66 0,51 0,70 
Coeficiente de 
Eficiência 

-- 0,16 0,12 0,05 

Coeficiente de Curva de 
Massa 

-- -0,91 -2,68 -0,92 

 

 

8.2.6.3 Posto Fluviométrico 5F-001 (Eldorado) 

 

 

Quadro 15 – Calibrações obtidas para o posto 5F-001 
Item Calibração 3 Calibração 4 Calibração 5 
Posto Pluviométrico 1 F5-031 F5-031 F5-035 
Coeficiente multiplicador Pluviométrico 1 1 1 0,15 
Posto Pluviométrico 2 --- --- F5-021 
Coeficiente multiplicador Pluviométrico 2 --- --- 0,25 
Posto Pluviométrico 3 --- --- F5-013 
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Item Calibração 3 Calibração 4 Calibração 5 
Coeficiente multiplicador Plu3 --- --- 0,6 
Área drenagem 13215,00 3030,00 3030,00 
Kplu 1,20 1,20 1,20 
V Max 699,9746 850,0000 731,8328 
V ini 208,4640 534,0000 63,1271 
R max 2,3731 1,0756 9,9950 
Kp 0,0010 0,0086 0,0500 
Kc 0,0013 0,3754 0,4000 
Ep 2,1393 2,4500 3,1000 
Ks 0,8381 0,6939 0,5000 
Kb 0,9722 0,9706 0,9976 
CN 60,7406 58,5683 63,0000 
 
 
Tabela 9 – Dados estatísticos de simulação realizada no período 05/08/1982-11/01/1983 para o 
posto 5F-001 

Índice estatístico Dados 
observados 

Calibração 
3 

Calibração 
4 

Calibração 
5 

Máximo 1247,30 551,05 791,99 872,94 
Mínimo 116,73 49,60 163,42 123,01 
Média 294,81 171,14 304,19 277,27 
Correlação -- 0,47 0,44 0,61 
Coeficiente de 
Eficiência 

-- -0,20 0,31 0,60 

Coeficiente de Curva de 
Massa 

-- -1,67 -0,48 0,62 

 
 
Tabela 10 – Dados estatísticos de simulação realizada no período 07/09/1990-13/02/1991 para o 
posto 5F-001 

Índice estatístico Dados 
observados 

Calibração 
3 

Calibração 
4 

Calibração 
5 

Máximo 1125,30 805,48 898,38 796,76 
Mínimo 171,80 71,61 201,40 217,43 
Média 279,21 209,54 309,73 303,66 
Correlação -- 0,39 0,40 0,63 
Coeficiente de 
Eficiência 

-- -0,37 -0,15 0,49 

Coeficiente de Curva de 
Massa 

-- 0,20 -0,66 -0,67 

 
 
Tabela 11 – Dados estatísticos de simulação realizada no período 12/09/1991-18/02/1992 para o 
posto 5F-001 

Índice estatístico Dados 
observados 

Calibração 
3 

Calibração 
4 

Calibração 
5 

Máximo 385,68 2677,14 1304,32 621,62 
(continua)
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Índice estatístico Dados 
observados 

Calibração 
3 

Calibração 
4 

Calibração 
5 

Mínimo 106,18 27,38 122,47 70,04 
Média 172,71 229,62 243,09 180,00 
Correlação -- 0,36 0,55 0,61 
Coeficiente de 
Eficiência 

-- -38,47 -5,59 -0,33 

Coeficiente de Curva de 
Massa 

-- -230,22 -19,35 -15,40 

 
 
Tabela 12 – Dados estatísticos de simulação realizada no período 11/05/1993-17/10/1993 para o 
posto 5F-001 

Índice estatístico Dados 
observados 

Calibração 
3 

Calibração 
4 

Calibração 
5 

Máximo 1157,70 873,37 1009,49 797,36 
Mínimo 143,15 26,67 97,56 79,88 
Média 273,98 134,38 218,97 183,30 
Correlação -- 0,81 0,64 0,78 
Coeficiente de 
Eficiência 

-- 0,05 0,64 0,56 

Coeficiente de Curva de 
Massa 

-- 0,04 0,50 0,24 

 

 

8.2.6.4 Posto Fluviométrico 4F-015 (Sete Barras) 

 

 

Quadro 16 – Calibrações obtidas para o posto 4F-015 
Item Calibração 3 Calibração 4 Calibração 5 
Posto Pluviométrico 1 F5-035 F5-035 F5-007 
Coeficiente multiplicador Pluviométrico 1 1 1 0,7 
Posto Pluviométrico 2 --- --- F5-035 
Coeficiente multiplicador Pluviométrico 2 --- --- 0,15 
Posto Pluviométrico 3 --- --- F4-025 
Coeficiente multiplicador Plu3 --- --- 0,15 
Área drenagem 13935,00 720,00 720,00 
Kplu 1,20 1,20 1,20 
V Max 595,0000 572,8435 500,5841 
V ini 200,0000 421,0095 279,9846 
R max 9,9443 9,1000 1,2329 
Kp 0,0001 0,1476 0,1000 
Kc 0,0007 0,5619 0,1000 
Ep 2,4582 2,5600 1,8029 
Ks 0,8901 0,5900 0,7442 
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Item Calibração 3 Calibração 4 Calibração 5 
Kb 0,9943 0,9900 0,9000 
CN 57,1101 62,9724 60,8809 
 
 
Tabela 13 – Dados estatísticos de simulação realizada no período 05/08/1982-11/01/1983 para o 
posto 4F-015 

Índice estatístico Dados 
observados 

Calibração 
3 

Calibração 
4 

Calibração 
5 

Máximo 1222,10 733,57 929,19 913,36 
Mínimo 139,32 108,83 194,54 146,30 
Média 339,32 253,34 343,89 324,45 
Correlação -- -0,18 0,43 0,62 
Coeficiente de 
Eficiência 

-- -0,65 0,32 0,54 

Coeficiente de Curva de 
Massa 

-- -5,33 -0,70 0,40 

 
 
Tabela 14 – Dados estatísticos de simulação realizada no período 07/09/1990-13/02/1991 para o 
posto 4F-015 

Índice estatístico Dados 
observados 

Calibração 
3 

Calibração 
4 

Calibração 
5 

Máximo 1107,30 1186,29 912,81 854,35 
Mínimo 183,59 178,37 218,72 246,36 
Média 295,65 337,77 336,15 340,23 
Correlação -- 0,33 0,44 0,66 
Coeficiente de 
Eficiência 

-- -0,74 0,01 0,48 

Coeficiente de Curva de 
Massa 

-- -5,11 -0,74 -0,13 

 
 
Tabela 15 – Dados estatísticos de simulação realizada no período 12/09/1991-18/02/1992 para o 
posto 4F-015 

Índice estatístico Dados 
observados 

Calibração 
3 

Calibração 
4 

Calibração 
5 

Máximo 403,05 293,40 1316,03 638,39 
Mínimo 110,72 69,11 124,55 107,42 
Média 177,22 129,19 255,84 206,92 
Correlação -- 0,41 0,56 0,64 
Coeficiente de 
Eficiência 

-- -0,47 -5,51 -0,27 

Coeficiente de Curva de 
Massa 

-- -2,29 -15,80 -7,36 
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Tabela 16 – Dados estatísticos de simulação realizada no período 11/05/1993-17/10/1993 para o 
posto 4F-015 

Índice estatístico Dados 
observados 

Calibração 
3 

Calibração 
4 

Calibração 
5 

Máximo 1035,60 414,96 1042,21 841,55 
Mínimo 154,26 94,56 102,00 81,27 
Média 280,54 166,16 236,13 205,53 
Correlação -- 0,73 0,65 0,78 
Coeficiente de 
Eficiência 

-- 0,04 0,73 0,62 

Coeficiente de Curva de 
Massa 

-- -0,97 0,42 -0,04 

 

 

8.2.6.5 Posto Fluviométrico 4F-003 (Barra do Açungui) 

 

 

Quadro 17 – Calibrações obtidas para o posto 4F-003 

Item Calibração 3 Calibração 4 Calibração 5 
Posto Pluviométrico 1 F4-007 F4-007 F4-007 
Coeficiente multiplicador Pluviométrico 1 1 1 0,15 
Posto Pluviométrico 2 --- --- F4-002 
Coeficiente multiplicador Pluviométrico 2 --- --- 0,15 
Posto Pluviométrico 3 --- --- E4-116 
Coeficiente multiplicador Plu3 --- --- 0,7 
Área drenagem 2375,00 2375,00 2375,00 
Kplu 1,20 1,20 1,20 
V Max 595,3432 595,3432 950,0243 
V ini 133,5401 133,5401 849,9904 
R max 8,2776 8,2776 0,0000 
Kp 0,0100 0,0100 1,0000 
Kc 0,0177 0,0177 1,0000 
Ep 2,8045 2,8045 3,2000 
Ks 0,9028 0,9028 0,6566 
Kb 0,9976 0,9976 0,9997 
CN 56,5702 56,5702 45,0000 
 
 
Tabela 17 – Dados estatísticos de simulação realizada no período 05/08/1982-11/01/1983 para o 
posto 4F-003 

Índice estatístico Dados 
observados 

Calibração 
3 

Calibração 
4 

Calibração 
5 

Máximo 130,02 103,70 103,70 239,45 
Mínimo 43,91 51,76 51,76 55,89 
Média 65,75 62,47 62,47 67,94 
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Índice estatístico Dados 
observados 

Calibração 
3 

Calibração 
4 

Calibração 
5 

Correlação -- 0,09 0,09 -0,12 
Coeficiente de 
Eficiência 

-- -0,53 -0,53 -3,79 

Coeficiente de Curva de 
Massa 

-- -4,00 -4,00 -9,86 

 
 
Tabela 18 – Dados estatísticos de simulação realizada no período 07/09/1990-13/02/1991 para o 
posto 4F-003 

Índice estatístico Dados 
observados 

Calibração 
3 

Calibração 
4 

Calibração 
5 

Máximo 174,26 133,95 133,95 247,23 
Mínimo 44,66 44,69 44,69 50,48 
Média 63,00 57,89 57,89 69,04 
Correlação -- 0,38 0,38 0,29 
Coeficiente de 
Eficiência 

-- 0,36 0,36 -1,12 

Coeficiente de Curva de 
Massa 

-- -1,79 -1,79 -1,02 

 
 
Tabela 19 – Dados estatísticos de simulação realizada no período 12/09/1991-18/02/1992 para o 
posto 4F-003 

Índice estatístico Dados 
observados 

Calibração 
3 

Calibração 
4 

Calibração 
5 

Máximo 93,92 123,08 123,08 231,77 
Mínimo 51,27 49,42 49,42 58,20 
Média 62,02 65,00 65,00 73,37 
Correlação -- 0,51 0,51 0,53 
Coeficiente de 
Eficiência 

-- -0,85 -0,85 -8,65 

Coeficiente de Curva de 
Massa 

-- -1,45 -1,45 -11,08 

 
 
Tabela 20 – Dados estatísticos de simulação realizada no período 11/05/1993-17/10/1993 para o 
posto 4F-003 

Índice estatístico Dados 
observados 

Calibração 
3 

Calibração 
4 

Calibração 
5 

Máximo 74,98 112,02 112,02 137,34 
Mínimo 46,50 49,52 49,52 61,23 
Média 56,60 62,85 62,85 67,47 
Correlação -- 0,75 0,75 0,66 
Coeficiente de 
Eficiência 

-- -1,41 -1,41 -3,41 

Coeficiente de Curva de 
Massa 

-- 0,19 0,19 -1,64 
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8.2.6.6 Posto Fluviométrico 4F-021 (Porto da Goiaba) 

 

 

Quadro 18 – Calibrações obtidas para o posto 4F-021 

Item Calibração 3 Calibração 4 Calibração 5 
Posto Pluviométrico 1 F4-002 F4-002 F4-002 
Coeficiente multiplicador Pluviométrico 1 1 1 0,15 
Posto Pluviométrico 2 --- --- E4-116 
Coeficiente multiplicador Pluviométrico 2 --- --- 0,15 
Posto Pluviométrico 3 --- --- F4-037 
Coeficiente multiplicador Plu3 --- --- 0,7 
Área drenagem 2510,00 135,00 135,00 
Kplu 1,20 1,20 1,20 
V Max 506,2487 599,9541 644,4123 
V ini 105,3726 541,1763 296,0653 
R max 9,9869 9,8500 0,0000 
Kp 0,0251 0,9948 1,0000 
Kc 0,9959 0,9330 0,3754 
Ep 2,9005 2,2975 1,8000 
Ks 0,8909 0,6469 0,5210 
Kb 0,9984 0,9393 0,9893 
CN 54,0013 59,0001 65,0000 
 
 
Tabela 21 – Dados estatísticos de simulação realizada no período 05/08/1982-11/01/1983 para o 
posto 4F-021 

Índice estatístico Dados 
observados 

Calibração 
3 

Calibração 
4 

Calibração 
5 

Máximo 149,42 121,78 120,61 244,48 
Mínimo 48,50 46,26 49,34 53,47 
Média 71,39 63,50 67,53 72,99 
Correlação -- -0,25 0,13 -0,08 
Coeficiente de 
Eficiência 

-- -2,19 -0,73 -3,52 

Coeficiente de Curva de 
Massa 

-- -11,74 -4,16 -9,39 

 
 
Tabela 22 – Dados estatísticos de simulação realizada no período 07/09/1990-13/02/1991 para o 
posto 4F-021 

Índice estatístico Dados 
observados 

Calibração 
3 

Calibração 
4 

Calibração 
5 

Máximo 231,14 124,27 161,40 265,49 
Mínimo 46,04 32,65 43,77 48,12 
Média 65,41 55,95 62,25 73,39 
Correlação -- 0,31 0,37 0,29 
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Índice estatístico Dados 
observados 

Calibração 
3 

Calibração 
4 

Calibração 
5 

Coeficiente de 
Eficiência 

-- 0,23 0,59 -0,21 

Coeficiente de Curva de 
Massa 

-- -0,58 -0,19 -0,02 

 
 
Tabela 23 – Dados estatísticos de simulação realizada no período 12/09/1991-18/02/1992 para o 
posto 4F-021 

Índice estatístico Dados 
observados 

Calibração 
3 

Calibração 
4 

Calibração 
5 

Máximo 112,90 155,57 154,50 239,32 
Mínimo 49,33 38,88 49,86 53,45 
Média 62,78 61,73 69,78 78,15 
Correlação -- 0,50 0,53 0,57 
Coeficiente de 
Eficiência 

-- -1,37 -1,15 -5,83 

Coeficiente de Curva de 
Massa 

-- -2,65 -3,70 -12,53 

 
 
Tabela 24 – Dados estatísticos de simulação realizada no período 11/05/1993-17/10/1993 para o 
posto 4F-021 

Índice estatístico Dados 
observados 

Calibração 
3 

Calibração 
4 

Calibração 
5 

Máximo 139,32 103,60 126,35 149,02 
Mínimo 46,25 43,12 50,05 58,37 
Média 63,01 60,95 64,87 69,48 
Correlação -- 0,64 0,76 0,72 
Coeficiente de 
Eficiência 

-- 0,49 0,67 0,47 

Coeficiente de Curva de 
Massa 

-- -1,17 0,97 0,78 

 

 

8.2.6.7 Posto Fluviométrico 4F-026 (Praia Alta) 

 

 

Quadro 19 – Calibrações obtidas para o posto 4F-026 

Item Calibração 3 Calibração 4 Calibração 5 
Posto Pluviométrico 1 F4-006 F4-006 F4-019 
Coeficiente multiplicador Pluviométrico 1 1 1 0,6 
Posto Pluviométrico 2 --- --- F4-011 
Coeficiente multiplicador Pluviométrico 2 --- --- 0,25 
Posto Pluviométrico 3 --- --- F4-012 
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Item Calibração 3 Calibração 4 Calibração 5 
Coeficiente multiplicador Plu3 --- --- 0,15 
Área drenagem 380,00 380,00 380,00 
Kplu 1,20 1,20 1,20 
V Max 300,3331 433,0730 824,9770 
V ini 142,4507 333,3834 55,0855 
R max 4,5773 4,9589 10,0000 
Kp 0,8185 0,9669 1,0000 
Kc 0,2671 0,5593 0,3786 
Ep 2,3690 2,1000 1,8172 
Ks 0,5489 0,5887 0,5000 
Kb 0,9939 0,9979 0,9996 
CN 61,0894 61,0000 65,0000 
 
 
Tabela 25 – Dados estatísticos de simulação realizada no período 05/08/1982-11/01/1983 para o 
posto 4F-026 

Índice estatístico Dados 
observados 

Calibração 
3 

Calibração 
4 

Calibração 
5 

Máximo 83,09 44,98 41,74 179,84 
Mínimo 4,79 4,10 6,02 6,42 
Média 9,76 10,10 10,18 11,86 
Correlação -- 0,41 0,40 0,24 
Coeficiente de 
Eficiência 

-- -0,19 -0,14 -3,69 

Coeficiente de Curva de 
Massa 

-- 0,56 0,63 0,47 

 
 
Tabela 26 – Dados estatísticos de simulação realizada no período 07/09/1990-13/02/1991 para o 
posto 4F-026 

Índice estatístico Dados 
observados 

Calibração 
3 

Calibração 
4 

Calibração 
5 

Máximo 61,59 44,10 42,14 35,08 
Mínimo 3,63 4,92 5,82 5,30 
Média 9,10 9,72 9,48 7,66 
Correlação -- 0,30 0,28 0,41 
Coeficiente de 
Eficiência 

-- 0,35 0,34 0,34 

Coeficiente de Curva de 
Massa 

-- 0,90 0,82 0,87 

 
 
Tabela 27 – Dados estatísticos de simulação realizada no período 12/09/1991-18/02/1992 para o 
posto 4F-026 

Índice estatístico Dados 
observados 

Calibração 
3 

Calibração 
4 

Calibração 
5 

Máximo 31,75 26,28 23,97 25,39 
(continua)
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Índice estatístico Dados 
observados 

Calibração 
3 

Calibração 
4 

Calibração 
5 

Mínimo 3,09 3,30 3,30 2,84 
Média 6,81 7,41 6,34 4,88 
Correlação -- 0,49 0,51 0,50 
Coeficiente de 
Eficiência 

-- 0,33 0,37 0,03 

Coeficiente de Curva de 
Massa 

-- 0,52 0,59 0,52 

 
 
Tabela 28 – Dados estatísticos de simulação realizada no período 11/05/1993-17/10/1993 para o 
posto 4F-026 

Índice estatístico Dados 
observados 

Calibração 
3 

Calibração 
4 

Calibração 
5 

Máximo 38,09 32,21 31,77 35,61 
Mínimo 3,17 4,61 6,74 6,96 
Média 7,83 8,83 9,44 8,64 
Correlação -- 0,58 0,62 0,64 
Coeficiente de 
Eficiência 

-- 0,38 0,33 0,33 

Coeficiente de Curva de 
Massa 

-- 0,61 0,61 0,01 

 

 

8.2.6.8 Posto Fluviométrico 4F-040 (Engenho) 

 

 

Quadro 20 – Calibrações obtidas para o posto 4F-040 
Item Calibração 3 Calibração 4 Calibração 5 
Posto Pluviométrico 1 F4-012 F4-012 F4-012 
Coeficiente multiplicador Pluviométrico 1 1 1 0,15 
Posto Pluviométrico 2 --- --- E4-116 
Coeficiente multiplicador Pluviométrico 2 --- --- 0,64 
Posto Pluviométrico 3 --- --- F4-019 
Coeficiente multiplicador Plu3 --- --- 0,21 
Área drenagem 685,00 685,00 685,00 
Kplu 1,20 1,20 1,20 
V Max 500,0000 500,0000 699,9018 
V ini 159,9999 159,9999 165,4544 
R max 5,2805 5,2805 1,5075 
Kp 0,0058 0,0580 0,8500 
Kc 0,0129 0,0129 0,2108 
Ep 1,9791 2,0791 1,8000 
Ks 0,5935 0,5935 0,5700 
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Item Calibração 3 Calibração 4 Calibração 5 
Kb 0,9908 0,9981 0,9946 
CN 59,4429 58,4429 65,0000 
 
 
Tabela 29 – Dados estatísticos de simulação realizada no período 05/08/1982-11/01/1983 para o 
posto 4F-040 

Índice estatístico Dados 
observados 

Calibração 
3 

Calibração 
4 

Calibração 
5 

Máximo 83,72 86,18 87,90 142,32 
Mínimo 14,59 12,79 18,86 18,86 
Média 22,82 26,08 30,34 31,65 
Correlação -- 0,19 0,22 0,13 
Coeficiente de 
Eficiência 

-- -2,05 -2,57 -3,00 

Coeficiente de Curva de 
Massa 

-- 0,30 -0,19 -1,22 

 
 
Tabela 30 – Dados estatísticos de simulação realizada no período 07/09/1990-13/02/1991 para o 
posto 4F-040 

Índice estatístico Dados 
observados 

Calibração 
3 

Calibração 
4 

Calibração 
5 

Máximo 71,03 59,41 64,40 106,89 
Mínimo 11,94 7,70 14,36 13,51 
Média 19,82 14,47 19,26 24,54 
Correlação -- 0,32 0,25 0,30 
Coeficiente de 
Eficiência 

-- -0,06 0,23 -1,30 

Coeficiente de Curva de 
Massa 

-- 0,46 0,66 -5,47 

 
 
Tabela 31 – Dados estatísticos de simulação realizada no período 12/09/1991-18/02/1992 para o 
posto 4F-040 

Índice estatístico Dados 
observados 

Calibração 
3 

Calibração 
4 

Calibração 
5 

Máximo 83,82 81,68 81,28 112,61 
Mínimo 11,80 8,62 13,50 13,31 
Média 19,36 15,20 19,34 27,53 
Correlação -- 0,30 0,31 0,49 
Coeficiente de 
Eficiência 

-- -0,61 -0,40 -1,62 

Coeficiente de Curva de 
Massa 

-- -0,23 -1,98 -16,10 
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Tabela 32 – Dados estatísticos de simulação realizada no período 11/05/1993-17/10/1993 para o 
posto 4F-040 

Índice estatístico Dados 
observados 

Calibração 
3 

Calibração 
4 

Calibração 
5 

Máximo 54,48 37,77 44,75 46,34 
Mínimo 12,01 5,44 14,04 11,45 
Média 18,31 10,99 16,73 16,77 
Correlação -- 0,23 0,35 0,62 
Coeficiente de 
Eficiência 

-- -1,04 -0,01 0,32 

Coeficiente de Curva de 
Massa 

-- -1,97 0,27 0,86 

 

 

8.2.6.9 Posto Fluviométrico 4F-039 (Abaixo Faú) 

 

 

Quadro 21 – Calibrações obtidas para o posto 4F-039 

Item Calibração 3 Calibração 4 Calibração 5 
Posto Pluviométrico 1 F4-012 F4-012 F4-036 
Coeficiente multiplicador Pluviométrico 1 1 1 0,15 
Posto Pluviométrico 2 --- --- F4-012 
Coeficiente multiplicador Pluviométrico 2 --- --- 0,39 
Posto Pluviométrico 3 --- --- F4-011 
Coeficiente multiplicador Plu3 --- --- 0,46 
Área drenagem 1085,00 20,00 20,00 
Kplu 1,20 1,20 1,20 
V Max 650,0000 650,0000 2,1567 
V ini 170,0000 170,0000 2,1567 
R max 9,9508 7,9506 0,2729 
Kp 0,0210 0,0005 1,0000 
Kc 0,0198 0,0314 1,0000 
Ep 2,0243 2,1903 2,2175 
Ks 0,6306 0,5900 0,5000 
Kb 0,9869 0,9980 0,9000 
CN 59,9993 59,1411 65,0000 
 
 
Tabela 33 – Dados estatísticos de simulação realizada no período 05/08/1982-11/01/1983 para o 
posto 4F-039 

Índice estatístico Dados 
observados 

Calibração 
3 

Calibração 
4 

Calibração 
5 

Máximo 159,67 151,19 100,77 268,95 
Mínimo 19,35 23,06 27,91 27,22 
Média 39,73 50,85 42,95 51,61 

(continua)
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Índice estatístico Dados 
observados 

Calibração 
3 

Calibração 
4 

Calibração 
5 

Correlação -- 0,39 0,35 0,35 
Coeficiente de 
Eficiência 

-- -0,72 -0,08 -1,31 

Coeficiente de Curva de 
Massa 

-- 0,34 0,18 0,68 

 
 
Tabela 34 – Dados estatísticos de simulação realizada no período 07/09/1990-13/02/1991 para o 
posto 4F-039 

Índice estatístico Dados 
observados 

Calibração 
3 

Calibração 
4 

Calibração 
5 

Máximo 154,38 96,22 98,06 148,03 
Mínimo 19,37 16,32 24,27 19,44 
Média 36,76 26,40 33,01 36,15 
Correlação -- 0,28 0,29 0,34 
Coeficiente de 
Eficiência 

-- 0,25 0,43 0,56 

Coeficiente de Curva de 
Massa 

-- 0,47 0,53 0,63 

 
 
Tabela 35 – Dados estatísticos de simulação realizada no período 12/09/1991-18/02/1992 para o 
posto 4F-039 

Índice estatístico Dados 
observados 

Calibração 
3 

Calibração 
4 

Calibração 
5 

Máximo 98,07 122,94 105,36 122,38 
Mínimo 15,54 18,50 21,00 17,62 
Média 28,58 28,25 29,43 36,90 
Correlação -- 0,31 0,40 0,58 
Coeficiente de 
Eficiência 

-- -0,19 0,28 -0,11 

Coeficiente de Curva de 
Massa 

-- -1,36 -0,16 -5,41 

 
 
Tabela 36 – Dados estatísticos de simulação realizada no período 11/05/1993-17/10/1993 para o 
posto 4F-039 

Índice estatístico Dados 
observados 

Calibração 
3 

Calibração 
4 

Calibração 
5 

Máximo 95,36 56,19 65,15 83,17 
Mínimo 19,80 8,38 23,22 19,13 
Média 31,81 17,59 28,75 28,02 
Correlação -- 0,19 0,57 0,67 
Coeficiente de 
Eficiência 

-- -0,90 0,23 0,36 

Coeficiente de Curva de 
Massa 

-- -2,20 0,14 0,86 
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8.2.6.10 Posto Fluviométrico 4F-007 (Sítio Jaborandi) 

 

 

Quadro 22 – Calibrações obtidas para o posto 4F-007 
Item Calibração 3 Calibração 4 Calibração 5 
Posto Pluviométrico 1 F4-019 F4-019 F4-036 
Coeficiente multiplicador Pluviométrico 1 1 1 0,15 
Posto Pluviométrico 2 --- --- F4-012 
Coeficiente multiplicador Pluviométrico 2 --- --- 0,5 
Posto Pluviométrico 3 --- --- F4-019 
Coeficiente multiplicador Plu3 --- --- 0,35 
Área drenagem 1380,00 295,00 295,00 
Kplu 1,20 1,20 1,20 
V Max 562,4922 643,1978 737,8573 
V ini 367,9153 214,8590 350,4854 
R max 9,7191 7,2000 1,4092 
Kp 0,0070 0,0413 1,0000 
Kc 0,0199 0,1100 0,4597 
Ep 1,8957 2,0500 1,8000 
Ks 0,6378 0,5736 0,5000 
Kb 0,9649 0,9678 0,9776 
CN 59,4349 58,0976 64,5664 
 
 
Tabela 37 – Dados estatísticos de simulação realizada no período 05/08/1982-11/01/1983 para o 
posto 4F-007 

Índice estatístico Dados 
observados 

Calibração 
3 

Calibração 
4 

Calibração 
5 

Máximo 160,65 421,97 194,31 352,72 
Mínimo 27,75 32,05 36,12 36,44 
Média 47,72 53,70 56,42 69,43 
Correlação -- 0,35 0,40 0,38 
Coeficiente de 
Eficiência 

-- -1,90 -0,20 -2,41 

Coeficiente de Curva de 
Massa 

-- 0,64 0,80 0,41 

 
 
Tabela 38 – Dados estatísticos de simulação realizada no período 07/09/1990-13/02/1991 para o 
posto 4F-007 

Índice estatístico Dados 
observados 

Calibração 
3 

Calibração 
4 

Calibração 
5 

Máximo 229,86 109,67 111,04 178,80 
Mínimo 23,09 15,03 26,75 21,53 
Média 44,99 28,03 38,76 44,28 
Correlação -- 0,49 0,37 0,36 

(continua)
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Índice estatístico Dados 
observados 

Calibração 
3 

Calibração 
4 

Calibração 
5 

Coeficiente de 
Eficiência 

-- 0,26 0,47 0,75 

Coeficiente de Curva de 
Massa 

-- -1,48 -0,07 0,92 

 
 
Tabela 39 – Dados estatísticos de simulação realizada no período 12/09/1991-18/02/1992 para o 
posto 4F-007 

Índice estatístico Dados 
observados 

Calibração 
3 

Calibração 
4 

Calibração 
5 

Máximo 123,26 87,19 120,26 130,54 
Mínimo 19,65 23,40 24,18 20,07 
Média 34,24 32,82 36,44 44,78 
Correlação -- 0,50 0,44 0,60 
Coeficiente de 
Eficiência 

-- 0,47 0,43 -0,12 

Coeficiente de Curva de 
Massa 

-- -0,35 -0,74 -6,31 

 
 
Tabela 40 – Dados estatísticos de simulação realizada no período 11/05/1993-17/10/1993 para o 
posto 4F-007 

Índice estatístico Dados 
observados 

Calibração 
3 

Calibração 
4 

Calibração 
5 

Máximo 112,40 110,21 75,43 93,59 
Mínimo 23,63 12,77 24,79 17,86 
Média 38,98 27,73 34,88 33,00 
Correlação -- 0,63 0,59 0,65 
Coeficiente de 
Eficiência 

-- 0,11 0,41 0,48 

Coeficiente de Curva de 
Massa 

-- 0,03 0,37 0,93 

 

 

8.2.6.11 Posto Fluviométrico 4F-018 (Juquiá) 

 

 

Quadro 23 – Calibrações obtidas para o posto 4F-018 
Item Calibração 3 Calibração 4 Calibração 5 
Posto Pluviométrico 1 F4-007 F4-007 F4-036 
Coeficiente multiplicador Pluviométrico 1 1 1 0,3 
Posto Pluviométrico 2 --- --- F4-007 
Coeficiente multiplicador Pluviométrico 2 --- --- 0,4 
Posto Pluviométrico 3 --- --- F4-037 

(continua)
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Item Calibração 3 Calibração 4 Calibração 5 
Coeficiente multiplicador Plu3 --- --- 0,3 
Área drenagem 3940,00 50,00 50,00 
Kplu 1,20 1,20 1,20 
V Max 513,0351 513,0351 224,9965 
V ini 87,9842 87,9842 155,0024 
R max 8,4816 8,4816 0,0000 
Kp 0,0555 0,9000 0,9900 
Kc 0,3443 0,3504 0,0500 
Ep 2,8752 2,8829 1,8000 
Ks 0,8137 0,6700 0,5000 
Kb 0,9966 0,9072 0,9990 
CN 57,2136 57,2114 65,0000 
 
 
Tabela 41 – Dados estatísticos de simulação realizada no período 05/08/1982-11/01/1983 para o 
posto 4F-018 

Índice estatístico Dados 
observados 

Calibração 
3 

Calibração 
4 

Calibração 
5 

Máximo 288,24 239,89 263,66 456,28 
Mínimo 86,44 90,84 92,27 103,25 
Média 129,46 113,55 125,81 151,88 
Correlação -- 0,08 0,37 0,24 
Coeficiente de 
Eficiência 

-- -0,45 0,00 -1,70 

Coeficiente de Curva de 
Massa 

-- -3,08 -0,59 -0,72 

 
 
Tabela 42 – Dados estatísticos de simulação realizada no período 07/09/1990-13/02/1991 para o 
posto 4F-018 

Índice estatístico Dados 
observados 

Calibração 
3 

Calibração 
4 

Calibração 
5 

Máximo 372,79 314,37 282,31 403,12 
Mínimo 73,73 58,02 71,04 71,88 
Média 112,75 88,16 101,90 120,41 
Correlação -- 0,44 0,39 0,33 
Coeficiente de 
Eficiência 

-- 0,35 0,66 0,57 

Coeficiente de Curva de 
Massa 

-- -1,42 0,24 0,54 

 
 
Tabela 43 – Dados estatísticos de simulação realizada no período 12/09/1991-18/02/1992 para o 
posto 4F-018 

Índice estatístico Dados 
observados 

Calibração 
3 

Calibração 
4 

Calibração 
5 

Máximo 224,43 265,54 233,35 368,69 
(continua)
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Índice estatístico Dados 
observados 

Calibração 
3 

Calibração 
4 

Calibração 
5 

Mínimo 63,11 56,14 74,36 71,44 
Média 93,50 85,92 106,97 120,96 
Correlação -- 0,54 0,58 0,60 
Coeficiente de 
Eficiência 

-- -0,10 0,07 -1,98 

Coeficiente de Curva de 
Massa 

-- -1,76 -2,17 -9,35 

 
 
Tabela 44 – Dados estatísticos de simulação realizada no período 11/05/1993-17/10/1993 para o 
posto 4F-018 

Índice estatístico Dados 
observados 

Calibração 
3 

Calibração 
4 

Calibração 
5 

Máximo 185,95 252,00 200,84 240,89 
Mínimo 67,22 50,70 74,88 67,83 
Média 92,55 82,05 98,99 94,11 
Correlação -- 0,70 0,74 0,71 
Coeficiente de 
Eficiência 

-- 0,15 0,70 0,68 

Coeficiente de Curva de 
Massa 

-- 0,35 0,93 0,72 

 

 

8.2.6.12 Posto Fluviométrico 4F-002 (Registro) 

 

 

Quadro 24 – Calibrações obtidas para o posto 4F-002 
Item Calibração 3 Calibração 4 Calibração 5 
Posto Pluviométrico 1 F4-025 F4-025 F4-025 
Coeficiente multiplicador Pluviométrico 1 1 1 0,7 
Posto Pluviométrico 2 --- --- F4-037 
Coeficiente multiplicador Pluviométrico 2 --- --- 0,15 
Posto Pluviométrico 3 --- --- F4-005 
Coeficiente multiplicador Plu3 --- --- 0,15 
Área drenagem 19100,00 1125,00 1125,00 
Kplu 1,20 1,20 1,20 
V Max 300,0000 349,9937 824,9965 
V ini 200,0000 325,2801 655,0024 
R max 0,0001 6,9238 10,0000 
Kp 0,0004 0,9943 0,6000 
Kc 0,0012 0,7923 0,0100 
Ep 1,9000 2,9479 2,6142 
Ks 0,9300 0,7340 0,6455 

(continua)
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Item Calibração 3 Calibração 4 Calibração 5 
Kb 0,9811 0,9948 0,9975 
CN 58,0000 59,0523 65,0000 
 
 
Tabela 45 – Dados estatísticos de simulação realizada no período 05/08/1982-11/01/1983 para o 
posto 4F-002 

Índice estatístico Dados 
observados 

Calibração 
3 

Calibração 
4 

Calibração 
5 

Máximo 1328,10 685,51 1168,58 1168,31 
Mínimo 238,81 157,64 347,65 328,54 
Média 505,95 366,72 536,43 554,86 
Correlação -- -0,12 0,45 0,57 
Coeficiente de 
Eficiência 

-- -0,86 0,24 0,36 

Coeficiente de Curva de 
Massa 

-- -5,54 -0,98 0,00 

 
 
Tabela 46 – Dados estatísticos de simulação realizada no período 07/09/1990-13/02/1991 para o 
posto 4F-002 

Índice estatístico Dados 
observados 

Calibração 
3 

Calibração 
4 

Calibração 
5 

Máximo 1148,50 2576,56 1437,36 1426,69 
Mínimo 293,18 145,64 318,93 346,90 
Média 457,35 401,41 474,76 504,66 
Correlação -- 0,36 0,46 0,59 
Coeficiente de 
Eficiência 

-- -1,51 0,47 0,66 

Coeficiente de Curva de 
Massa 

-- -2,66 0,57 0,33 

 
 
Tabela 47 – Dados estatísticos de simulação realizada no período 12/09/1991-18/02/1992 para o 
posto 4F-002 

Índice estatístico Dados 
observados 

Calibração 
3 

Calibração 
4 

Calibração 
5 

Máximo 707,40 580,82 1468,57 949,64 
Mínimo 214,79 95,18 235,77 232,42 
Média 317,55 230,60 401,54 382,58 
Correlação -- 0,56 0,62 0,70 
Coeficiente de 
Eficiência 

-- -0,52 -1,92 -0,36 

Coeficiente de Curva de 
Massa 

-- -0,92 -7,27 -6,15 
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Tabela 48 – Dados estatísticos de simulação realizada no período 11/05/1993-17/10/1993 para o 
posto 4F-002 

Índice estatístico Dados 
observados 

Calibração 
3 

Calibração 
4 

Calibração 
5 

Máximo 1136,50 602,76 1223,90 1201,38 
Mínimo 248,96 63,58 196,16 205,56 
Média 433,06 211,96 373,57 363,16 
Correlação -- 0,69 0,72 0,80 
Coeficiente de 
Eficiência 

-- -0,34 0,71 0,64 

Coeficiente de Curva de 
Massa 

-- -0,20 0,48 0,34 

 

 

8.2.6.13 Posto Fluviométrico 4F-016 (Ingatuba) 

 

 

Quadro 25 – Calibrações obtidas para o posto 4F-016 

Item Calibração 3 Calibração 4 Calibração 5 
Posto Pluviométrico 1 F4-022 F4-022 F4-016 
Coeficiente multiplicador Pluviométrico 1 1 1 0,15 
Posto Pluviométrico 2 --- --- F5-028 
Coeficiente multiplicador Pluviométrico 2 --- --- 0,15 
Posto Pluviométrico 3 --- --- F4-005 
Coeficiente multiplicador Plu3 --- --- 0,7 
Área drenagem 1385,00 1385,00 1385,00 
Kplu 1,20 1,20 1,20 
V Max 339,9975 309,9975 725,8945 
V ini 20,0460 20,0460 181,8467 
R max 4,9683 8,3068 6,6420 
Kp 0,0086 0,9012 1,0000 
Kc 0,2061 0,0021 0,4363 
Ep 3,0636 2,3000 1,8000 
Ks 0,7343 0,8190 0,6580 
Kb 0,9928 0,9850 0,9965 
CN 59,0204 59,9284 51,7661 
 
 
Tabela 49 – Dados estatísticos de simulação realizada no período 05/08/1982-11/01/1983 para o 
posto 4F-016 

Índice estatístico Dados 
observados 

Calibração 
3 

Calibração 
4 

Calibração 
5 

Máximo 123,58 110,33 133,89 197,09 
Mínimo 10,02 12,93 11,40 17,50 
Média 32,23 26,68 49,26 32,67 

(continua)
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Índice estatístico Dados 
observados 

Calibração 
3 

Calibração 
4 

Calibração 
5 

Correlação -- 0,62 0,70 0,34 
Coeficiente de 
Eficiência 

-- 0,46 0,00 -0,10 

Coeficiente de Curva de 
Massa 

-- -0,63 -1,48 0,56 

 
 
Tabela 50 – Dados estatísticos de simulação realizada no período 07/09/1990-13/02/1991 para o 
posto 4F-016 

Índice estatístico Dados 
observados 

Calibração 
3 

Calibração 
4 

Calibração 
5 

Máximo 147,51 59,04 64,44 133,12 
Mínimo 11,15 11,30 24,25 16,82 
Média 26,58 21,65 38,55 26,03 
Correlação -- 0,67 0,53 0,38 
Coeficiente de 
Eficiência 

-- 0,24 0,01 0,67 

Coeficiente de Curva de 
Massa 

-- -1,13 -0,56 0,78 

 
 
Tabela 51 – Dados estatísticos de simulação realizada no período 12/09/1991-18/02/1992 para o 
posto 4F-016 

Índice estatístico Dados 
observados 

Calibração 
3 

Calibração 
4 

Calibração 
5 

Máximo 113,34 57,68 43,15 44,81 
Mínimo 8,48 3,63 6,62 0,73 
Média 21,86 7,84 11,89 11,96 
Correlação -- 0,32 0,25 0,55 
Coeficiente de 
Eficiência 

-- -0,44 -0,23 0,05 

Coeficiente de Curva de 
Massa 

-- -0,09 -1,15 -2,09 

 
 
Tabela 52 – Dados estatísticos de simulação realizada no período 11/05/1993-17/10/1993 para o 
posto 4F-016 

Índice estatístico Dados 
observados 

Calibração 
3 

Calibração 
4 

Calibração 
5 

Máximo 124,80 38,25 34,08 64,98 
Mínimo 9,76 5,20 8,01 7,36 
Média 24,34 11,27 15,99 14,36 
Correlação -- 0,10 -0,03 0,63 
Coeficiente de 
Eficiência 

-- -0,29 -0,15 0,35 

Coeficiente de Curva de 
Massa 

-- -2,25 -2,45 0,42 
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8.2.6.14 Posto Fluviométrico 4F-023 (Fazenda Ouro Verde) 

 

 

Quadro 26 – Calibrações obtidas para o posto 4F-023 
Item Calibração 3 Calibração 4 Calibração 5 
Posto Pluviométrico 1 F4-016 F4-016 F4-016 
Coeficiente multiplicador Pluviométrico 1 1 1 0,24 
Posto Pluviométrico 2 --- --- F5-028 
Coeficiente multiplicador Pluviométrico 2 --- --- 0,61 
Posto Pluviométrico 3 --- --- F4-005 
Coeficiente multiplicador Plu3 --- --- 0,15 
Área drenagem 145,00 145,00 145,00 
Kplu 1,20 1,20 1,20 
V Max 350,2191 350,2192 553,7289 
V ini 74,5262 74,5260 483,7289 
R max 5,1555 4,6969 4,7471 
Kp 0,0008 0,0008 0,0500 
Kc 0,9287 0,9287 0,8900 
Ep 2,1613 2,1000 1,8000 
Ks 0,6111 0,6700 0,5000 
Kb 0,9920 0,9992 0,9950 
CN 61,1434 59,0000 65,0000 
 
 
Tabela 53 – Dados estatísticos de simulação realizada no período 05/08/1982-11/01/1983 para o 
posto 4F-023 

Índice estatístico Dados 
observados 

Calibração 
3 

Calibração 
4 

Calibração 
5 

Máximo 34,39 39,18 32,35 21,91 
Mínimo 0,19 0,37 0,97 1,06 
Média 1,67 2,06 2,40 3,34 
Correlação -- 0,13 0,17 0,38 
Coeficiente de 
Eficiência 

-- -1,21 -0,84 -0,68 

Coeficiente de Curva de 
Massa 

-- -0,81 -0,38 0,48 

 
 
Tabela 54 – Dados estatísticos de simulação realizada no período 07/09/1990-13/02/1991 para o 
posto 4F-023 

Índice estatístico Dados 
observados 

Calibração 
3 

Calibração 
4 

Calibração 
5 

Máximo 33,45 15,62 14,23 28,68 
Mínimo 0,41 0,63 1,74 1,55 
Média 2,06 2,14 2,81 2,84 
Correlação -- 0,35 0,32 0,41 

(continua)
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Índice estatístico Dados 
observados 

Calibração 
3 

Calibração 
4 

Calibração 
5 

Coeficiente de 
Eficiência 

-- 0,18 0,19 0,13 

Coeficiente de Curva de 
Massa 

-- 0,61 0,80 0,92 

 
 
Tabela 55 – Dados estatísticos de simulação realizada no período 12/09/1991-18/02/1992 para o 
posto 4F-023 

Índice estatístico Dados 
observados 

Calibração 
3 

Calibração 
4 

Calibração 
5 

Máximo 14,79 6,85 5,80 12,46 
Mínimo 0,19 0,06 0,33 0,26 
Média 0,79 0,68 0,82 1,56 
Correlação -- 0,56 0,57 0,55 
Coeficiente de 
Eficiência 

-- -0,04 0,01 -0,23 

Coeficiente de Curva de 
Massa 

-- 0,05 -0,46 -1,48 

 
 
Tabela 56 – Dados estatísticos de simulação realizada no período 11/05/1993-17/10/1993 para o 
posto 4F-023 

Índice estatístico Dados 
observados 

Calibração 
3 

Calibração 
4 

Calibração 
5 

Máximo 16,17 11,98 9,94 10,22 
Mínimo 0,27 0,19 0,69 0,36 
Média 1,34 1,04 1,32 1,45 
Correlação -- 0,50 0,53 0,57 
Coeficiente de 
Eficiência 

-- 0,33 0,34 0,40 

Coeficiente de Curva de 
Massa 

-- 0,28 0,63 0,63 

 

 

8.3 ANÁLISE DO REGIME TRANSITÓRIO NO RIO RIBEIRA DE IGUAPE 

 

 

Para a análise do regime transitório no Rio Ribeira de Iguape, utilizou-se o 

software CLiv, desenvolvido pela Fundação Centro Tecnológico de Hidráulica. 

Através desta ferramenta de modelação matemática do escoamento em canais, 

foram obtidos resultados do cálculo para diversos cenários simulados na bacia. 
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Calculou-se a propagação das ondas de cheias por meio do método de 

Preissmann. Para tanto, tornou-se necessário também o cálculo do regime 

permanente, de modo a se obter as condições de contorno iniciais para o cálculo do 

regime transitório. Como condições de contorno adotaram-se os hidrogramas 

incrementais calculados pela modelação hidrológica e previsões de marés 

astronômicas. 

Os dados hidrogeométricos foram obtidos de estudos realizados pelo DAEE no 

início da década de 1980 (FCTH, 1991 e CESP, 1993), sendo encontrados no anexo 

deste trabalho. 

Os itens a seguir apresentam os resultados obtidos para as seguintes 

configurações da modelação: 

• Modelação com dados completos; 

• Limitações das cotas de fundo; 

• Alterações da discretização das seções transversais, utilizada na 

determinação das características hidro-geométricas; 

• Alterações dos espaçamentos entre seções transversais; 

• Adoção de diferentes alternativas para a curva-chave da barragem do Valo 

Grande; 

• Mudanças no número de seções transversais; 

• Diferenciação das rugosidades. 

 

Os dados obtidos neste trabalho para análises hidrodinâmicas na bacia do rio 

Ribeira do Iguape permitem a modelação apenas do Rio Ribeira de Iguape entre 

Barra do Batatal e a sua foz, incluindo o canal do Valo Grande. São cerca de 220 

quilômetros, divididos em dois canais fluviais e caracterizados por 78 seções 

transversais. Este trecho é visualizado na figura 54 a seguir. 
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Figura 54 – Trecho modelado na análise hidrodinâmica do Rio Ribeira de Iguape 

 

Um dos grandes problemas freqüentemente encontrados na modelação de 

escoamentos transitórios é a dificuldade de se obter os dados necessários para os 

cálculos. Seja como conseqüência de dificuldades práticas e financeiras, ou em 

função de imprecisões de leituras e de outros erros de medição, em muitos casos as 

informações sobre topografia, batimetria e características hidráulicas são 

insuficientes para a execução de um estudo preciso. 

De acordo com o objetivo do presente trabalho de se priorizar a estimativa de 

tendências de inundações no lugar de se buscar aprimorar a precisão dos cálculos 

de previsões de níveis d´água, procurou-se identificar, a partir de diferentes análises 

hidrodinâmicas, os dados que são imprescindíveis para a emissão de alertas de 

inundações. Em outras palavras, efetuou-se o estudo de diferentes configurações do 

modelo da bacia do Ribeira de Iguape de forma a se encontrar as informações que, 

para a emissão de alertas de previsões de inundação, não exigem um rigoroso 

levantamento de dados de campo. 

Ressalta-se que nesta pesquisa não foram consideradas as planícies laterais na 

modelação hidrodinâmica. Trata-se de uma simplificação do cenário real visto que se 

verifica na prática um importante armazenamento lateral das águas do Rio Ribeira 

de Iguape após os eventos de cheias. 
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8.3.1 PRIMEIRA ANÁLISE 

 

 

De forma a proporcionar uma referência para a comparação entre outras 

análises, inicialmente modelou-se a bacia do Rio Ribeira de Iguape utilizando-se 

todos os dados disponíveis. 

Com esta configuração, estudou-se também a variação de parâmetros adotados 

pelo cálculo numérico do modelo de Preissmann, como o número de iterações, o 

intervalo de tempo de cálculo e o passo de saída dos resultados. Observou-se que a 

mudança destes dados afeta significativamente o tempo de processamento dos 

equipamentos adotados para os cálculos. 

O quadro a seguir apresenta os parâmetros adotados por duas diferentes 

simulações realizadas para a configuração padrão: 

 

Quadro 27 – Parâmetros de cálculo 
Parâmetro Simulação 1 Simulação 2 
Número máximo de 
iterações 

4 10 

Intervalo de tempo de 
cálculo (s) 

60 240 

Passo de saída dos 
resultados 

60 15 

 

Nas tabelas a seguir, observam-se os resultados encontrados. Ressalta-se que 

em função da grande irregularidade das cotas de fundo no trecho mais a jusante da 

bacia, encontram-se níveis d´água elevados nestes locais. Esta situação pode ser 

melhor compreendida através da observação dos perfis de linha d´água. 

 

Tabela 57 – Níveis d´água no Rio Ribeira de Iguape 
Seção Simulação 1 Simulação 2 
P-01 (Barra do Batatal) 2,34 2,34 
M-16 2,02 2,02 
M-15 2,22 2,22 
P-04 (Ribeira) 4,07 4,07 
M-14 6,06 6,06 
M-13 4,76 4,76 
M-12 2,82 2,82 
M-11 6,21 6,21 
M-10 7,09 7,09 

(continua)
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Seção Simulação 1 Simulação 2 
M-09 3,17 3,17 
M-08 4,17 4,17 
M-07 5,59 5,59 
M-06 5,96 5,96 
P-14 (Sete Barras) 3,65 3,65 
M-05 4,21 4,21 
M-04 5,53 5,53 
M-03 3,67 3,67 
M-02 5,66 5,66 
M-01 5,82 5,82 
S-47 (Juquiá) 9,00 9,00 
S-46 6,76 6,76 
S-45 7,15 7,15 
S-44 4,42 4,42 
S-43 4,78 4,78 
S-42 (Registro) 6,52 6,52 
P-26 6,27 6,27 
P-27 7,72 7,72 
P-28 6,60 6,60 
P-29 9,67 9,67 
P-30 9,96 9,96 
P-31 13,84 13,84 
P-32 8,43 8,43 
P-33 11,61 11,61 
P-34 8,39 8,39 
S-37 9,46 9,46 
S-36 8,95 8,95 
P-37 7,72 7,72 
S-34 16,71 16,71 
S-33 12,79 12,79 
S-31 19,48 19,48 
P-41 10,27 10,27 
S-29 15,06 15,06 
S-28 15,16 15,16 
S-27 13,15 13,15 
P-46 (Valo Grande) 10,05 10,04 
P-46 (Valo Grande) 10,03 10,03 
S-25 9,43 9,43 
S-24 9,89 9,89 
S-23 11,12 11,12 
S-22 15,72 15,72 
S-21 9,89 9,89 
S-20 13,54 13,54 
S-19 11,36 11,36 
S-18 11,84 11,84 
P-55 6,87 6,87 
P-56 10,34 10,34 
P-57 9,69 9,69 
P-58 7,61 7,61 

(continua)
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Seção Simulação 1 Simulação 2 
S-13 9,47 9,47 
S-12 10,48 10,48 
S-11 10,19 10,18 
S-10 8,98 8,97 
S-09 8,96 8,96 
S-08 8,36 8,36 
S-07 7,15 7,15 
S-06 7,26 7,26 
S-05 8,65 8,65 
S-04 8,93 8,93 
S-03 6,83 6,83 
S-02 6,82 6,82 
P-71 9,50 9,50 
P-72 6,70 6,70 
 

Tabela 58 – Níveis d´água no Valo Grande 
Seção Simulação 1 Simulação 2 
P-46 (Valo Grande) 7,70 7,70 
P-73 11,39 11,39 
P-74 16,34 16,34 
P-75 (Barragem) 17,43 17,43 
P-76 2,13 2,13 
P-77 9,20 9,20 
P-78 9,12 9,12 
 

 
Figura 55 – Envoltória de níveis d´água no Ribeira de Iguape 

 

De acordo com os dados encontrados por estas e por outras simulações 

semelhantes, pode-se observar que a pequena variação dos parâmetros de cálculo 

melhora o tempo de processamento dos modelos de cálculo sem tornar significativa 

a diferença de resultados. Esta constatação é válida quando o objetivo da análise é 
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a previsão de níveis d´água para a emissão de alertas. Ou seja, quando não há uma 

rigorosa exigência de precisão dos cálculos. 

 

 

8.3.2 SEGUNDA ANÁLISE 

 

 

Como pode ser observado com os dados da primeira análise, a irregularidade 

das cotas de fundo provoca uma grande discrepância entre os resultados do cálculo 

de níveis d´água. Desta forma, com a segunda análise, procurou-se avaliar a 

influência que a configuração do leito exerce sobre as cotas de inundação. 

Em relação à primeira simulação da configuração padrão, esta análise se 

diferencia por limitar o fundo à cota de –2,90 metros. 

 

Tabela 59 – Níveis d´água no Rio Ribeira de Iguape 
Seção Simulação 1 

(nível d´água) 
Simulação 3 
(nível d´água) 

Simulação 1 
(cota do nível 
d´água) 

Simulação 3 
(cota do nível 
d´água) 

P-01 (Barra do 
Batatal) 2,34 2,34 30,98 30,98 
M-16 2,02 2,02 29,35 29,35 
M-15 2,22 2,22 24,24 24,24 
P-04 (Ribeira) 4,07 4,07 18,22 18,22 
M-14 6,06 6,06 16,65 16,65 
M-13 4,76 4,76 15,79 15,79 
M-12 2,82 2,82 15,35 15,35 
M-11 6,21 6,21 14,29 14,29 
M-10 7,09 7,09 14,17 14,17 
M-09 3,17 3,17 13,75 13,75 
M-08 4,17 4,17 12,38 12,38 
M-07 5,59 5,59 11,70 11,70 
M-06 5,96 5,97 10,73 10,74 
P-14 (Sete Barras) 3,65 3,66 10,00 10,01 
M-05 4,21 4,22 9,42 9,43 
M-04 5,53 5,55 8,53 8,55 
M-03 3,67 3,73 7,47 7,53 
M-02 5,66 5,73 7,41 7,48 
M-01 5,82 5,91 7,00 7,09 
S-47 (Juquiá) 9,00 9,15 6,20 6,35 
S-46 6,76 6,96 5,76 5,96 
S-45 7,15 7,45 5,15 5,45 
S-44 4,42 4,94 4,32 4,84 

(continua)
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Seção Simulação 1 
(nível d´água) 

Simulação 3 
(nível d´água) 

Simulação 1 
(cota do nível 
d´água) 

Simulação 3 
(cota do nível 
d´água) 

S-43 4,78 5,41 3,98 4,61 
S-42 (Registro) 6,52 7,27 3,62 4,37 
P-26 6,27 7,06 3,47 4,26 
P-27 7,72 7,02 3,42 4,22 
P-28 6,60 7,00 3,40 4,20 
P-29 9,67 6,98 3,37 4,18 
P-30 9,96 6,95 3,36 4,15 
P-31 13,84 6,92 3,34 4,12 
P-32 8,43 6,81 3,22 4,01 
P-33 11,61 6,81 3,21 4,01 
P-34 8,39 6,82 3,19 4,02 
S-37 9,46 6,79 3,16 3,99 
S-36 8,95 6,79 3,15 3,99 
P-37 7,72 6,78 3,12 3,98 
S-34 16,71 6,75 3,11 3,95 
S-33 12,79 6,72 3,09 3,92 
S-31 19,48 6,62 3,08 3,82 
P-41 10,27 6,59 3,07 3,79 
S-29 15,06 6,53 3,06 3,73 
S-28 15,16 6,51 3,06 3,71 
S-27 13,15 6,49 3,05 3,69 
P-46 (Valo Grande) 10,05 6,48 3,05 3,68 
P-46 (Valo Grande) 10,03 6,46 3,03 3,66 
S-25 9,43 6,41 2,93 3,61 
S-24 9,89 6,35 2,89 3,55 
S-23 11,12 6,21 2,72 3,41 
S-22 15,72 6,10 2,62 3,30 
S-21 9,89 6,00 2,49 3,20 
S-20 13,54 5,95 2,44 3,15 
S-19 11,36 5,91 2,36 3,11 
S-18 11,84 5,71 2,24 2,91 
P-55 6,87 5,58 2,07 2,78 
P-56 10,34 5,49 1,94 2,69 
P-57 9,69 5,45 1,89 2,65 
P-58 7,61 5,42 1,81 2,62 
S-13 9,47 5,37 1,77 2,57 
S-12 10,48 5,24 1,68 2,44 
S-11 10,19 5,10 1,59 2,30 
S-10 8,98 5,02 1,48 2,22 
S-09 8,96 4,90 1,36 2,10 
S-08 8,36 4,83 1,26 2,03 
S-07 7,15 4,69 1,15 1,89 
S-06 7,26 4,49 1,06 1,69 
S-05 8,65 4,18 1,05 1,38 
S-04 8,93 3,93 1,03 1,13 
S-03 6,83 3,88 1,03 1,08 
S-02 6,82 3,84 1,02 1,04 

(continua)
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Seção Simulação 1 
(nível d´água) 

Simulação 3 
(nível d´água) 

Simulação 1 
(cota do nível 
d´água) 

Simulação 3 
(cota do nível 
d´água) 

P-71 9,50 3,80 1,00 1,00 
P-72 6,70 3,80 1,00 1,00 
 

Tabela 60 – Níveis d´água no Valo Grande 

Seção Simulação 1 
(nível d´água) 

Simulação 3 
(nível d´água) 

Simulação 1 
(cota do nível 
d´água) 

Simulação 3 
(cota do nível 
d´água) 

P-46 (Valo Grande) 7,70 3,52 0,70 0,72 
P-73 11,39 3,55 0,71 0,75 
P-74 16,34 3,53 0,71 0,73 
P-75 (Barragem) 17,43 3,56 0,72 0,76 
P-76 2,13 2,23 0,72 0,82 
P-77 9,20 3,76 0,98 0,96 
P-78 9,12 3,80 1,00 1,00 
 

As cotas de fundo alteradas se situam a jusante da seção S-42, em Registro. A 

mudança pôde ser observada pelos resultados de níveis d´água e também de cotas 

de níveis d´água a partir da seção transversal M-06,  situada no município de Sete 

Barras. 

O perfil de linha d´água deste cenário analisado é visualizado na figura que se 

segue: 

 

 
Figura 56 – Envoltória de níveis d´água no Rio Ribeira de Iguape 
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8.3.3 TERCEIRA ANÁLISE 

 

 

A terceira análise envolveu a avaliação da discretização das seções transversais 

e do número de subdivisões de cada trecho modelado. Trata-se de um fator que, 

mesmo não alterando a quantidade de dados necessários, influencia 

significativamente o tempo de processamento dos cálculos. 

Como referência para este estudo adotou-se a simulação 3 apresentada no item 

anterior. 

 

Tabela 61 – Tabela de características adotadas na modelação do rio Ribeira de Iguape 
Seção Simulação 3 (nº 

de subdivisões 
dos trechos) 

Simulação 3 (nº 
de pontos da 
tabela de 
características 
transversais) 

Simulação 4 (nº 
de subdivisões 
dos trechos) 

Simulação 4 (nº 
de pontos da 
tabela de 
características 
transversais) 

P-01  54 5 55 7 
M-16  126 5 96 7 
M-15  245 5 187 7 
P-04  52 5 40 7 
M-14  54 5 42 7 
M-13  23 5 18 7 
M-12  70 4 55 6 
M-11  23 4 18 6 
M-10  47 4 36 6 
M-09  82 4 63 6 
M-08  53 4 41 6 
M-07  71 4 55 6 
M-06  64 4 49 6 
P-14  31 4 25 6 
M-05  62 4 48 6 
M-04  72 4 56 6 
M-03  11 4 9 6 
M-02  49 4 38 6 
M-01  101 4 77 6 
S-47  53 4 41 6 
S-46  60 3 46 5 
S-45  83 3 64 5 
S-44  66 3 52 5 
S-43  99 3 75 5 
S-42  78 3 60 5 
P-26  39 3 28 5 
P-27  15 3 10 5 
P-28  21 3 17 5 
P-29  14 3 11 5 

(continua)
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Seção Simulação 3 (nº 
de subdivisões 
dos trechos) 

Simulação 3 (nº 
de pontos da 
tabela de 
características 
transversais) 

Simulação 4 (nº 
de subdivisões 
dos trechos) 

Simulação 4 (nº 
de pontos da 
tabela de 
características 
transversais) 

P-30  31 3 24 4 
P-31  23 3 18 4 
P-32  16 3 13 4 
P-33  21 3 17 4 
P-34  19 3 15 4 
S-37  12 3 10 4 
S-36  24 3 19 4 
P-37  15 3 12 4 
S-34  24 3 20 4 
S-33  31 3 25 4 
S-31  15 3 13 4 
P-41  13 2 11 4 
S-29  11 2 8 4 
S-28  16 2 13 4 
S-27  17 2 13 4 
P-46  11 3 4 4 
S-25  11 3 6 4 
S-24  12 2 10 4 
S-23  11 2 8 4 
S-22  14 2 12 4 
S-21  11 2 8 4 
S-20  11 2 6 4 
S-19  16 2 14 4 
S-18  20 2 16 4 
P-55  16 2 13 4 
P-56  11 2 3 3 
P-57  11 2 5 3 
P-58  11 2 6 3 
S-13  12 2 10 3 
S-12  11 2 9 3 
S-11  13 2 11 3 
S-10  11 2 9 3 
S-09  11 2 8 3 
S-08  15 2 12 3 
S-07  14 2 11 3 
S-06  13 2 10 3 
S-05  11 2 9 3 
S-04  14 2 12 3 
S-03  20 2 16 3 
S-02  11 2 7 3 
P-71  11 2 6 3 
P-72 - 2 - 3 
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Tabela 62 – Níveis d´água no Rio Ribeira de Iguape 

Seção Simulação 3 (nível 
d´água) 

Simulação 4 (nível 
d´água) 

P-01 2,34 2,50 
M-16 2,02 2,16 
M-15 2,22 2,40 
P-04 4,07 4,18 
M-14 6,06 6,37 
M-13 4,76 5,31 
M-12 2,82 3,43 
M-11 6,21 6,26 
M-10 7,09 7,11 
M-09 3,17 3,19 
M-08 4,17 4,18 
M-07 5,59 5,59 
M-06 5,97 5,99 
P-14 3,66 3,66 
M-05 4,22 4,23 
M-04 5,55 5,60 
M-03 3,73 3,80 
M-02 5,73 5,80 
M-01 5,91 5,99 
S-47 9,15 9,25 
S-46 6,96 7,04 
S-45 7,45 7,50 
S-44 4,94 4,94 
S-43 5,41 5,40 
S-42 7,27 7,26 
P-26 7,06 7,05 
P-27 7,02 7,01 
P-28 7,00 6,99 
P-29 6,98 6,96 
P-30 6,95 6,94 
P-31 6,92 6,90 
P-32 6,81 6,79 
P-33 6,81 6,79 
P-34 6,82 6,80 
S-37 6,79 6,77 
S-36 6,79 6,76 
P-37 6,78 6,75 
S-34 6,75 6,72 
S-33 6,72 6,68 
S-31 6,62 6,55 
P-41 6,59 6,53 
S-29 6,53 6,48 
S-28 6,51 6,46 
S-27 6,49 6,44 
P-46 6,48 6,43 
S-25 6,46 6,41 
S-24 6,41 6,37 

(continua)
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Seção Simulação 3 (nível 
d´água) 

Simulação 4 (nível 
d´água) 

S-23 6,35 6,31 
S-22 6,21 6,17 
S-21 6,10 6,06 
S-20 6,00 5,98 
S-19 5,95 5,93 
S-18 5,91 5,89 
P-55 5,71 5,70 
P-56 5,58 5,58 
P-57 5,49 5,48 
P-58 5,45 5,45 
S-13 5,42 5,41 
S-12 5,37 5,37 
S-11 5,24 5,24 
S-10 5,10 5,10 
S-09 5,02 5,02 
S-08 4,90 4,91 
S-07 4,83 4,85 
S-06 4,69 4,72 
S-05 4,49 4,53 
S-04 4,18 4,24 
S-03 3,93 3,95 
S-02 3,88 3,89 
P-71 3,84 3,84 
P-72 3,80 3,80 
P-01 3,80 3,80 

 

 

Tabela 63 – Tabela de características do canal do Valo Grande 

Seção 
Simulação 3 (nº 
de subdivisões 
dos trechos) 

Simulação 3 (nº 
de pontos da 
tabela de 
características 
transversais) 

Simulação 4 (nº 
de subdivisões 
dos trechos) 

Simulação 4 (nº 
de pontos da 
tabela de 
características 
transversais) 

P-46  11 3 4 4 
P-73  11 2 3 3 
P-74  11 2 3 3 
P-75  11 2 7 3 
P-76  12 2 10 3 
P-77  14 2 11 3 
P-78 - 2 - 3 
 

 

Tabela 64 – Níveis d´água no Canal do Valo Grande 

Seção Simulação 3 (nível d´água) Simulação 4 (nível d´água) 
P-46 3,52 3,52 
P-73 3,55 3,55 

(continua)
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Seção Simulação 3 (nível d´água) Simulação 4 (nível d´água) 
P-74 3,53 3,53 
P-75 3,56 3,57 
P-76 2,23 2,24 
P-77 3,76 3,75 
P-78 3,80 3,80 

 

Pode-se observar que mesmo no Canal do Valo Grande, onde os comprimentos 

dos trechos são menores e as seções transversais mais uniformes, há uma variação 

de nível d´água em função das alterações do número de subdivisões dos trechos e 

do número de pontos da tabela de características transversais. Verifica-se ainda que 

estas mudanças podem ser significativas em algumas seções do Rio Ribeira de 

Iguape (diferenças de até 61 centímetros). 

Entretanto, tendo em vista os objetivos de previsões de tendência de inundações 

para a emissão de alertas, grande parte destas diferenças são aceitáveis visto que 

não superam o valor de 5 centímetros. 

 

 

8.3.4  QUARTA ANÁLISE 

 

 

Uma das dificuldades encontradas na modelação hidrodinâmica do Rio Ribeira 

de Iguape foi a determinação das configurações do Canal do Valo Grande. 

Além da dificuldade de se modelar corretamente a derivação, encontra-se a 

interferência de uma barragem no local. 

A quarta análise da modelação hidrodinâmica do Ribeira de Iguape procurou 

determinar, aproximadamente, qual a influência que esta derivação exerce sobre o 

cálculo de níveis d´água nas seções mais a montante do rio. Para tanto, analisaram-

se três diferentes configurações: 

• Canal do Valo Grande com cota de fundo a –2,80 metros, a exceção da seção 

P-76, com cota de –1,41 metro de modo a simular fisicamente a soleira do 

vertedor da barragem do Valo Grande (Simulação 4); 

• Canal do Valo Grande inteiramente com cota de fundo a –2,80 metros 

(Simulação 6); 
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• Canal do Valo Grande inteiramente com cota de funda a –2,80 metros, mas 

com curva-chave na seção P-76 de forma a simular hidraulicamente a 

barragem do Valo Grande (Simulação 7). 

As duas primeiras situações são representadas, respectivamente, pelas Figura 

57 e Figura 58 a seguir: 

 

 
Figura 57 – Configuração do canal do Valo Grande para simulação 4 

 

 
Figura 58 – Configuração do canal do Valo Grande para simulação 6 

 

As tabelas que se seguem apresentam os resultados de níveis d´água para cada 

uma destas situações: 

 

Tabela 65 – Níveis d´água no Rio Ribeira de Iguape 

Seção Simulação 4 (nível 
d´água) 

Simulação 6 (nível 
d´água) 

Simulação 7 (nível 
d´água) 

P-01 2,50 2,50 2,50 
M-16 2,16 2,16 2,16 
M-15 2,40 2,40 2,40 
P-04 4,18 4,18 4,18 

(continua)
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Seção Simulação 4 (nível 
d´água) 

Simulação 6 (nível 
d´água) 

Simulação 7 (nível 
d´água) 

M-14 6,37 6,37 6,37 
M-13 5,31 5,31 5,31 
M-12 3,43 3,43 3,43 
M-11 6,26 6,26 6,26 
M-10 7,11 7,11 7,11 
M-09 3,19 3,19 3,19 
M-08 4,18 4,18 4,18 
M-07 5,59 5,59 5,59 
M-06 5,99 5,99 5,99 
P-14 3,66 3,66 3,66 
M-05 4,23 4,23 4,23 
M-04 5,60 5,60 5,60 
M-03 3,80 3,80 3,80 
M-02 5,80 5,80 5,80 
M-01 5,99 5,99 5,99 
S-47 9,25 9,26 9,26 
S-46 7,04 7,04 7,04 
S-45 7,50 7,50 7,50 
S-44 4,94 4,95 4,95 
S-43 5,40 5,41 5,41 
S-42 7,26 7,27 7,27 
P-26 7,05 7,06 7,06 
P-27 7,01 7,02 7,02 
P-28 6,99 7,00 7,01 
P-29 6,96 6,98 6,98 
P-30 6,94 6,96 6,96 
P-31 6,90 6,93 6,93 
P-32 6,79 6,82 6,82 
P-33 6,79 6,83 6,83 
P-34 6,80 6,83 6,83 
S-37 6,77 6,80 6,80 
S-36 6,76 6,80 6,80 
P-37 6,75 6,79 6,79 
S-34 6,72 6,77 6,77 
S-33 6,68 6,74 6,74 
S-31 6,55 6,66 6,66 
P-41 6,53 6,65 6,65 
S-29 6,48 6,60 6,60 
S-28 6,46 6,58 6,58 
S-27 6,44 6,56 6,56 
P-46 6,43 6,55 6,55 
S-25 6,41 6,53 6,53 
S-24 6,37 6,49 6,49 
S-23 6,31 6,42 6,43 
S-22 6,17 6,27 6,28 
S-21 6,06 6,16 6,17 
S-20 5,98 6,08 6,08 
S-19 5,93 6,03 6,03 

(continua)
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Seção Simulação 4 (nível 
d´água) 

Simulação 6 (nível 
d´água) 

Simulação 7 (nível 
d´água) 

S-18 5,89 5,99 5,99 
P-55 5,70 5,79 5,79 
P-56 5,58 5,68 5,68 
P-57 5,48 5,59 5,59 
P-58 5,45 5,56 5,56 
S-13 5,41 5,53 5,53 
S-12 5,37 5,49 5,49 
S-11 5,24 5,38 5,38 
S-10 5,10 5,22 5,22 
S-09 5,02 5,08 5,08 
S-08 4,91 4,99 4,99 
S-07 4,85 4,96 4,96 
S-06 4,72 4,84 4,84 
S-05 4,53 4,66 4,66 
S-04 4,24 4,36 4,36 
S-03 3,95 4,02 4,02 
S-02 3,89 3,91 3,91 
P-71 3,84 3,84 3,84 
P-72 3,80 3,80 3,80 
P-01 3,80 3,80 3,80 

 

 

Tabela 66 – Níveis d´água no Canal do Valo Grande 

Seção Simulação 4 (nível 
d´água) 

Simulação 6 (nível 
d´água) 

Simulação 7 (nível 
d´água) 

P-46 3,52 3,52 3,52 
P-73 3,55 3,56 3,56 
P-74 3,53 3,53 3,53 
P-75 3,57 3,58 3,58 
P-76 2,24 3,65 3,65 
P-77 3,75 3,73 3,73 
P-78 3,80 3,80 3,80 

 

 

Observa-se que as diferentes configurações provocam uma ligeira alteração nos 

valores de níveis d´água, principalmente na área do remanso provocado pelo 

oceano. Porém, não se pode dizer que se trata de um fator determinante para a 

definição de alertas de inundações. 
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8.3.5 QUINTA ANÁLISE 

 

 

Uma das dificuldades freqüentemente encontrada na resolução de problemas de 

análise hidrodinâmica é a obtenção de dados de batimetria. 

Como também é comum que estes dados sejam imprecisos e que tenham 

custos elevados, esta quinta análise avalia os efeitos da redução do número de 

seções transversais adotadas no modelamento hidráulico de cheias. Inicialmente se 

efetuou uma modelação contendo todas as seções transversais disponíveis 

(simulação 9). Em seguida, realizaram-se duas simulações em que foram realizadas 

sucessivas reduções de seções transversais (simulações 10 e 11). Deve-se ressaltar 

que, apesar da redefinição dos trechos adotados, o traçado final do Rio Ribeira de 

Iguape foi mantido em todos os cenários. 

Outro ponto a ser destacado é que, a partir da simulação denominada de 

“Simulação 9”, adotou-se um hidrograma diferente do adotado pelas análises 

anteriores. 

 

Tabela 67 – Níveis d´água no Rio Ribeira de Iguape 

Seção Simulação 9 (nível 
d´água) 

Simulação 10 (nível 
d´água) 

Simulação 11 (nível 
d´água) 

P-01 2,43 2,39 2,27 
M-16 2,10 2,10 2,00 
M-15 2,25 2,25 2,21 
P-04 4,31 4,31 3,95 
M-14 6,41 6,41 5,98 
M-13 5,25 5,25 4,58 
M-12 3,30 3,30 - 
M-11 6,40 6,40 - 
M-10 7,23 7,23 7,06 
M-09 3,30 3,30 3,15 
M-08 4,32 4,32 4,16 
M-07 5,71 5,71 5,56 
M-06 6,08 6,08 5,96 
P-14 3,74 3,74 3,61 
M-05 4,30 4,30 4,21 
M-04 5,64 5,64 5,60 
M-03 3,82 3,81 3,86 
M-02 5,81 5,80 5,83 
M-01 6,00 5,99 6,07 
S-47 9,23 9,20 9,36 
S-46 6,99 - - 

(continua)
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Seção Simulação 9 (nível 
d´água) 

Simulação 10 (nível 
d´água) 

Simulação 11 (nível 
d´água) 

S-45 7,41 7,38 7,74 
S-44 4,78 4,71 - 
S-43 5,20 5,12 4,98 
S-42 7,01 6,91 6,73 
P-26 6,77 6,66 6,47 
P-27 6,92 6,81 6,60 
P-28 6,90 6,78 6,58 
P-29 6,87 - - 
P-30 6,84 6,72 - 
P-31 7,76 7,64 7,48 
P-32 6,56 - - 
P-33 6,46 6,47 - 
P-34 6,42 6,42 6,26 
S-37 6,35 - - 
S-36 6,32 6,33 6,14 
P-37 6,28 - - 
S-34 7,23 7,21 6,96 
S-33 7,16 - - 
S-31 7,04 7,00 6,58 
P-41 6,01 5,97 - 
S-29 6,96 - - 
S-28 6,94 6,93  
S-27 6,92 6,90 6,36 
P-46 5,89 5,88 5,30 
S-25 5,95 5,94 5,32 
S-24 5,91 5,90 5,29 
S-23 5,84 5,83 5,25 
S-22 5,64 5,63 - 
S-21 6,46 6,44 - 
S-20 5,30 5,29 - 
S-19 6,29 6,28 6,03 
S-18 6,26 - - 
P-55 6,11 6,10 5,74 
P-56 4,98 - - 
P-57 4,90 4,90 4,32 
P-58 4,88 - - 
S-13 4,86 - - 
S-12 4,83 - - 
S-11 4,76 4,74 - 
S-10 4,68 - - 
S-09 4,58 4,56 - 
S-08 4,49 - - 
S-07 4,47 4,49 - 
S-06 4,44 - - 
S-05 4,40 4,41 3,75 
S-04 4,36 4,36 - 
S-03 4,31 - - 
S-02 4,29 4,31 3,67 

(continua)
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Seção Simulação 9 (nível 
d´água) 

Simulação 10 (nível 
d´água) 

Simulação 11 (nível 
d´água) 

P-71 4,26 - - 
P-72 4,24 4,24 3,55 
P-01 4,23 4,23 3,54 

 

Tabela 68 – Níveis d´água no Canal do Valo Grande 

Seção Simulação 9 (nível 
d´água) 

Simulação 10 (nível 
d´água) 

Simulação 11 (nível 
d´água) 

P-46 3,55 3,55 3,55 
P-73 4,67 4,67 4,55 
P-74 4,62 4,62 4,55 
P-75 4,71 4,71 4,55 
P-76 4,93 4,93 4,55 
P-77 4,79 4,79 4,55 
P-78 6,12 6,12 3,54 

 

Nota-se que uma ligeira redução de seções transversais não consecutivas 

pouco afeta o resultado final, o que pode viabilizar uma otimização dos 

levantamentos batimétricos. 

Por outro lado, uma subtração de dados mais intensa resulta em uma 

significativa mudança dos níveis d´água. 

 

 

8.3.6 SEXTA ANÁLISE 

 

 

Outro aspecto de difícil mensuração é a determinação da rugosidade a ser 

adotada na modelação hidráulica. Reúne concomitantemente as dificuldades 

relacionadas a levantamentos batimétricos, necessários para a definição da 

rugosidade de fundo, e de sedimentometria, utilizada no cálculo da rugosidade do 

grão. 

Pretende-se, portanto, verificar a influência que a variação da rugosidade 

provoca na determinação dos níveis d´água. Apresentam-se a seguir os resultados 

calculados para 5 situações diferentes de rugosidade: 

• n de manning = 0,0200 (simulação 16); 

• n de manning = 0,0225 (simulação 17); 
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• n de manning = 0,0250 (simulação 14); 

• n de manning = 0,0270 (simulação 18); 

• n de manning = 0,0300 (simulação 15). 

 

Tabela 69 – Níveis d´água no Rio Ribeira de Iguape 

Seção 
Simulação 
16 (nível 
d´água) 

Simulação 
17 (nível 
d´água) 

Simulação 
14 (nível 
d´água) 

Simulação 
18 (nível 
d´água) 

Simulação 
15 (nível 
d´água) 

P-01 2,26 2,42 2,57 2,69 2,86 
M-16 1,98 2,13 2,27 2,37 2,53 
M-15 2,13 2,28 2,43 2,55 2,72 
P-04 3,38 3,52 3,67 3,79 3,96 
M-14 4,89 5,17 5,41 5,60 5,83 
M-13 3,62 3,86 4,07 4,22 4,42 
M-10 6,28 6,44 6,60 6,72 6,89 
M-09 2,40 2,55 2,70 2,82 2,98 
M-08 3,24 3,44 3,62 3,76 3,96 
M-07 4,59 4,80 4,98 5,12 5,33 
M-06 5,02 5,22 5,39 5,53 5,73 
P-14 2,77 2,94 3,10 3,23 3,41 
M-05 3,20 3,40 3,59 3,74 3,95 
M-04 4,55 4,76 4,96 5,11 5,34 
M-03 2,65 2,91 3,16 3,35 3,62 
M-02 4,65 4,92 5,16 5,35 5,63 
M-01 4,84 5,13 5,39 5,59 5,88 
S-47 8,33 8,60 8,85 9,04 9,33 
S-45 6,93 7,19 7,43 7,62 7,90 
S-43 4,85 5,10 5,35 5,54 5,83 
S-42 6,67 6,90 7,13 7,31 7,60 
P-26 6,15 6,37 6,57 6,75 7,02 
P-27 6,11 6,32 6,51 6,68 6,95 
P-28 6,08 6,29 6,48 6,65 6,92 
P-31 6,30 6,50 6,67 6,83 7,09 
P-34 5,90 6,08 6,22 6,37 6,62 
S-36 5,85 6,03 6,15 6,29 6,53 
S-34 6,08 6,25 6,35 6,48 6,71 
S-31 5,94 6,09 6,15 6,25 6,47 
S-27 5,90 6,03 6,07 6,14 6,35 
P-46 5,58 5,72 5,76 5,84 6,04 
P-46 5,56 5,70 5,79 5,83 6,04 
S-25 5,52 5,65 5,80 5,81 6,01 
S-24 5,45 5,59 5,69 5,73 5,93 
S-20 5,50 5,63 5,65 5,73 5,91 
S-18 5,25 5,37 5,40 5,48 5,66 
P-56 4,78 4,88 4,88 4,96 5,12 
S-06 3,96 4,02 4,03 4,05 4,13 
S-03 3,76 3,79 3,81 3,81 3,86 
P-71 3,52 3,53 3,54 3,55 3,56 

(continua)
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Seção 
Simulação 
16 (nível 
d´água) 

Simulação 
17 (nível 
d´água) 

Simulação 
14 (nível 
d´água) 

Simulação 
18 (nível 
d´água) 

Simulação 
15 (nível 
d´água) 

P-72 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 
 

Tabela 70 – Níveis d´água no Canal do Valo Grande 

Seção 
Simulação 
16 (nível 
d´água) 

Simulação 
17 (nível 
d´água) 

Simulação 
14 (nível 
d´água) 

Simulação 
18 (nível 
d´água) 

Simulação 
15 (nível 
d´água) 

P-46 3,23 3,23 3,24 3,25 3,26 
P-73 3,56 3,57 4,03 3,83 3,83 
P-74 3,55 3,56 4,11 3,93 3,92 
P-75 3,59 3,60 4,51 4,16 4,17 
P-76 3,65 3,66 6,52 5,51 5,67 
P-77 3,42 3,42 5,23 5,10 5,02 
P-78 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 

 

Nota-se que a rugosidade de fundo afeta significativamente o resultado do 

cálculo de níveis d´água. Trata-se de uma situação esperada visto que, pela fórmula 

de Manning de resistência ao escoamento, a rugosidade é diretamente proporcional 

ao raio hidráulico. 

 

 

8.4  CÁLCULO DE NÍVEIS D´ÁGUA NO RIO RIBEIRA DE IGUAPE 

 

 

A curva-chave de uma seção transversal permite o cálculo de nível d´água a 

partir do correspondente valor de vazão. Apesar de se tratar de uma aproximação 

por não considerar o fenômeno conhecido como “laço de vazão”, é uma ferramenta 

que pode permitir uma rápida estimativa de níveis d´água por não exigir complexas 

rotinas de cálculo computacionais. 

A expressão utilizada para descrever a curva-chave, normalmente tem a forma 

apresentada pela expressão a seguir: 

( ) in

iii HHkQ 0−×=      (134) 

 

Devido às diferenças provocadas pela variação da seção transversal, estes 

parâmetros mudam de acordo com a lâmina d´água calculada ou considerada. 
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Assim como as falhas na execução de levantamentos batimétricos, é comum a 

utilização de valores desatualizados ou inconsistentes para os parâmetros adotados 

pelas curvas-chave. Como ilustração desta situação, apresenta-se uma comparação 

entre os valores de nível d´água calculados através da curvas-chave e da 

modelação hidrodinâmica para algumas seções do Rio Ribeira de Iguape. 

Inicialmente são apresentados os valores dos parâmetros da curva-chave 

adotados pelo DAEE em alguns postos fluviométricos da bacia. Os valores variam 

de acordo com a condição i, conforme relação descrita a seguir: 

• Condição 1: H ≤ i1; 

• Condição 2: i1 < H ≤ i2; 

• Condição 3: i2 < H ≤ i3; 

• Condição 4: i3 < H ≤ i4. 

 

Tabela 71 – Constantes da curva-chave para a condição 1 

Prefixo K1 H01 n1 i1 

4F-040 10 -1 1,27 2,85 

4F-039 0 0 0 0 

4F-021 32,5 -0,88 1,19 1,92 

4F-018 46 -1 1,19 2,55 

4F-007 15,33 -0,6 1,44 1,86 

4F-003 0 0 0 0 

5F-011 81,5 0,1 1,56 10 

5F-001 105 0 1,34 5,95 

4F-015 82 -1,38 1,33 3,68 

5F-005 87 0,5 1,21 2,28 

4F-016 12,5 0,1 1,38 3,75 

4F-002 80 -2,8 1,45 5,71 

4F-026 17 0,85 1,22 1,21 

4F-023 4,95 1,35 1,13 4,34 
 

Tabela 72 – Constantes da curva-chave para a condição 2 

Prefixo K2 H02 n2 i2 

4F-040 7 -0,6 1,67 3,46 

4F-021 27,3 -0,88 1,36 10 

4F-018 46,5 -0,7 1,27 4,92 

4F-007 25 0 1,3 2,29 

5F-011 0 0 0 0 

5F-001 94,4 0 1,4 20 

4F-015 40,4 -0,8 1,91 6,65 

5F-005 78 0,5 1,4 20 

4F-016 14,5 0,5 1,39 5,62 
(continua)
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4F-002 55 -1,2 1,8 10 

4F-026 23 0,9 1,32 4,69 

4F-023 1,15 1,4 2,5 10 
 

Tabela 73 – Constantes da curva-chave para a condição 3 

Prefixo K3 H03 n3 i3 

4F-040 5,3 0 2,11 10 

4F-021 0 0 0 0 

4F-018 52,5 0 1,3 6,98 

4F-007 20 0 1,57 10 

5F-001 0 0 0 0 

4F-015 14,1 -1,5 2,33 20 

5F-005 0 0 0 0 

4F-016 2,12 0,57 2,59 6,36 

4F-002 0 0 0 0 

4F-026 24 1,5 1,48 20 

4F-023 0 0 0 0 
 

Tabela 74 – Constantes da curva-chave para a condição 4 

Prefixo K4 H04 n4 i4 

4F-040 0 0 0 0 

4F-018 2,75 0,2 2,86 10 

4F-007 0 0 0 0 

4F-015 0 0 0 0 

4F-016 130 5 1,4 10 

4F-026 0 0 0 0 

 

 

De acordo com a batimetria disponível, foram efetuadas comparações para os 

postos 5F-001, 4F-015 e 4F-002. Os dados a serem adotados são os de uma 

simulação realizada com a seguinte configuração do modelo entre Barra do Batatal e 

a foz do rio: 

• Seções transversais completas; 

• Fundo do rio com cotas originais; 

• Rugosidade original; 

• Geometria alterada na barragem do Valo Grande para representar a soleira 

do vertedor. 

 

Na seqüência, apresentam-se os resultados desta comparação: 
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Tabela 75 – Comparação de níveis d´água 
Seção Vazão 

(m³/s) 
Nível d´água (modelo 
hidrodinâmico) 

Nível d´água 
(curva-chave) 

5F-001 249,50 3,23 1,90 
4F-015 342,82 3,37 2,93 
4F-002 522,68 8,48 3,65 

 

Observa-se a ausência de compatibilidade entre os dados. As diferenças se 

devem a muitos dos fatores já expostos, como por exemplo: 

• Falhas na batimetria adotada; 

• Laço de vazão; 

• Calibração inadequada dos parâmetros de cálculo numérico; 

• Desatualização de dados; 

• Condições de contorno inadequadas. 

 

O interessante de se observar é que sem uma coleta de dados precisa, obtêm-

se, como respostas dos modelos, valores com maiores desvios de cálculo. Desta 

forma, não se pode ter como objetivo a obtenção de níveis d´água exatos para os 

modelos de previsão de cheias, mas sim, um prognóstico de tendências de cheias. 

 

 

8.5  SISTEMA DE INFORMAÇÕES PARA GERENCIAMENTO DE CHEIAS DO RIO 

RIBEIRA DE IGUAPE 

 

 

O Sistema de Informações para Gerenciamento de Cheias do Rio Ribeira de 

Iguape é um portal de internet desenvolvido pela Fundação Centro Tecnológico de 

Hidráulica para o DAEE com o objetivo de fornecer diariamente previsões de níveis 

d´água e alertas de inundações para a Bacia do Rio Ribeira de Iguape. 

Diariamente o sistema recebe previsões de chuvas fornecidas pelo Instituto 

Nacional de Meteorologia (INMet). Estes dados são convertidos em previsões de 

vazões afluentes por meio do modelo chuva-vazão CSmap. Em conjunto com dados 

de previsões de maré, o hidrograma de entrada é processado pelo modelo 

hidrodinâmico CLiv, que fornece como resposta as previsões de níveis d´água. Os 
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alertas são emitidos de acordo com a comparação destes cálculos com os dados de 

referência apresentados pelo próximo quadro. 

 

Quadro 28 – Dados de referência para a emissão de alertas na Bacia do Ribeira de Iguape 
Trecho Estado 

Normal 
Estado de 
Atenção 

Estado de 
Alerta 

Estado de 
Emergência 

Ribeira Até 5,00 m De 5,00 a 6,00 m De 6,00 a 7,00 m Acima de 7,00 m 
Eldorado Até 5,00 m De 5,00 a 6,00 m De 6,00 a 7,50 m Acima de 7,50 m 
Juquiá Até 4,00 m De 4,00 a 4,50 m De 4,50 a 5,00 m Acima de 5,00 m 
Iguape Até 1,70 m De 1,70 a 2,00 m De 2,00 a 2,20 m Acima de 2,20 m 
Iporanga Até 4,00 m De 4,00 a 5,00 m De 5,00 a 6,00 m Acima de 6,00 m 
Sete Barras Até 2,00 m De 2,00 a 2,60 m De 2,60 a 3,00 m Acima de 3,00 m 
Registro Até 3,00 m De 3,00 a 3,50 m De 3,50 a 4,00 m Acima de 4,00 m 
 

A figura apresentada na seqüência ilustra os processos executados por este 

sistema para a emissão de alertas: 

 

 
Figura 59 – Seqüência de operações executadas pelo sistema 

 

O Sistema de Informações para gerenciamento de cheias do Rio Ribeira de 

Iguape se encontra em operação desde setembro de 2005 no seguinte endereço 

eletrônico: http://www.ribeira.fcth.br. É possível se efetuar uma avaliação dos 

primeiros resultados obtidos. 

No dia 10 de fevereiro de 2006, sexta-feira, a previsão de níveis d´água 

calculada pelo sistema para o dia 12 de fevereiro, domingo, apontou um estado de 

emergência nos postos fluviométricos 4F-015 em Sete Barras e 4F-002 em Registro. 

Posteriormente, através de dados da rede telemétrica, constatou-se a efetiva 
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ocorrência de um estado de alerta e de atenção nestes locais no sábado, dia 11 de 

fevereiro. 

 

Quadro 29 – Dados da operação do sistema 
Posto NA 

previsto 
para o 
dia 
12/02/06 
(m) 

NA máx. 
medido 
no dia 
11/02/06 
(m) 

Cota mín. 
de 
atenção 
(m) 

Cota 
mín. de 
alerta 
(m) 

Cota mín. 
de 
emergência 
(m) 

Tipo de 
alerta 
previsto 

Tipo de 
alerta 
efetivo 

4F-015 4,67 2,90 2,00 2,60 3,00 Emergência Alerta 
4F-002 6,05 3,08 3,00 3,50 4,00 Emergência Atenção 
 

Outros dados a serem apresentados são os gráficos comparativos entre vazões 

previstas e medidas em Sete Barras e em Registro durante o mês de outubro de 

2005. Como nas regiões superiores das curvas-chave pequenas variações de níveis 

d´água resultam em maiores aumento de vazões, notam-se nestes gráficos que as 

diferenças entre vazões calculadas e observadas são relativamente significativas. 

 

 
Figura 60 – Comparação de dados de outubro de 2005 em Sete Barras 
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Figura 61 – Comparação de dados de outubro de 2005 em Registro 

 

Embora não preveja os níveis exatos, o sistema consegue detectar as 

tendências de ocorrência de cheias na bacia. 

 

 

9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

9.1 CONCLUSÕES 

 

 

Este trabalho apresentou uma proposta de união de modelos hidrológicos e 

hidráulicos para a construção de um sistema de previsões de cheias. 

Como muito dos modelos matemáticos existentes já foram exaustivamente 

estudados, priorizou-se o significado da informação contida nos cálculos. 

Através da modelação hidrológica foi possível notar que é necessário se definir 

valores máximos e mínimos válidos para os parâmetros de cálculo, o que dificulta a 

concepção de um sistema automático de calibração. Estes dados devem variar de 

acordo com as características da bacia estudada. 

A forma de calibração pouco afeta o resultado final quando ela se restringe a 

estes limites e quando o objetivo da modelação é a previsão de tendências de 
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cheias. Apesar de diferenças das vazões calculadas, as modelações sempre 

captaram os acréscimos ou decréscimos de escoamento. 

Quanto à modelação hidráulica, observam-se dois tipos de problemas: os 

problemas de calibração dos parâmetros de cálculo numérico e os problemas 

relacionados à modelação das características físicas da bacia. 

Com relação ao cálculo numérico, notou-se que a alteração dos valores dos 

parâmetros de cálculo pode trazer grandes ganhos para a eficiência do 

processamento computacional. Nestes casos as diferenças dos resultados do 

cálculo dos níveis d´água não são significativas quando se tem como objetivo 

apenas a emissão de alertas de inundações. 

Constatou-se que a característica física que mais afeta os resultados é a 

rugosidade do leito, tanto no que se refere à rugosidade do grão como no que diz 

respeito à rugosidade de forma. São informações importantes e de difícil obtenção, 

devendo portanto ser obtidas com cautela. 

Observou-se ainda que, em função das dificuldades inerentes aos 

levantamentos batimétricos, é possível se otimizar a escolha de seções transversais 

para a modelação de previsões de cheias. Ou seja, é possível se adotar um 

espaçamento entre as seções transversais um pouco maior do que o usualmente 

recomendável, de forma a possibilitar a modelação de uma maior extensão dos 

canais fluviais com poucos prejuízos no que diz respeito à precisão das previsões de 

cheias. 

Com tudo o que foi exposto e estudado neste trabalho, conclui-se que a 

qualidade das informações que caracterizam uma bacia hidrográfica é mais 

importante do que o tipo de modelo ou de calibração adotado. Ou seja, o 

desenvolvimento de modelos mais complexos é uma atividade irrelevante para 

aplicações práticas quando os dados utilizados no cálculo são insuficientes. Outro 

problema ocorre quando os erros dos dados de entrada anulam a elevada precisão 

proporcionada pelo maior volume de cálculos. 

Desta forma, no desenvolvimento de sistemas de previsões de cheias, é mais 

importante o acerto do tipo de alerta a ser emitido do que o cálculo exato do nível 

d´água. 

O exemplo apresentado por esta pesquisa, o Sistema de Informações para 

Gerenciamento de Cheias do Rio Ribeira de Iguape, encontra-se em operação, já 
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tendo emitido alertas próximos aos verificados na realidade. Trata-se de um trabalho 

divulgado também no I Simpósio Sul-Sudeste de Recursos Hídricos, no XXII 

Congreso Latinoamericano de Hidráulica e em reuniões do Comitê de Bacia 

Hidrográfica do Ribeira de Iguape e Litoral Sul. São experiências que, em conjunto 

com esta pesquisa, ajudam na propagação da proposta de difusão de ferramentas 

de previsões de cheias. 

 

 

9.2 RECOMENDAÇÕES 

 

 

Observou-se a importância da qualidade dos dados de entrada dos modelos. 

Por esta razão, propõe-se a elaboração de um estudo aprofundado sobre a 

interferência exercida por cada dado de entrada sobre o resultado final. 

Deve-se destacar a interferência das previsões de chuvas, pois as precipitações 

são os fenômenos que geram o escoamento superficial que alimenta os rios. Talvez, 

por isso, elas sejam os dados mais importantes para um sistema de previsões de 

cheias. Mesmo assim, ainda hoje estas informações são bastante imprecisas. Desta 

forma recomenda-se o estudo da influência das precipitações sobre os resultados 

finais, tanto no que se refere a volume de precipitações como no que diz respeito a 

discretização temporal (diária e semanal). 

Sugere-se que os trabalhos, que porventura venham a ser desenvolvidos, 

utilizem uma modelação baseada na codificação desenvolvida por Otto Pfasftetter no 

lugar da divisão por postos fluviométricos adotada nesta pesquisa. Desta forma, por 

serem baseados em uma topologia padronizada pela Agência Nacional de Águas, 

estes sistemas poderão ser melhor integrados a ferramentas desenvolvidas por 

outros projetos. 

Um sistema de previsões de cheias é uma ferramenta que pode proporcionar 

grandes ganhos para o gerenciamento de cheias em grandes centros urbanos. 

Atualmente, em cidades como São Paulo, existem sistemas baseados em 

radares meteorológicos que prevêem os eventos com horas de antecedência. 

Um complemento interessante para este estudo seria a quantificação dos 

custos, transtornos e prejuízos evitados através de um sistema baseado em radares, 
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e também através de um sistema baseado nas ferramentas aqui propostas, que 

efetuam previsões com uma antecedência que pode variar de 2 a 10 dias. 

Finalmente, propõe-se a concepção de um modelo que, no lugar de prever 

alertas de cheias, forneça estimativas de custos provocados pelo aumento dos 

níveis d´água. Esta informação poderia proporcionar ganhos em processos de 

tomada de decisões de medidas de combate a cheias. 



195 

 

10 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 
 
Aitken, A. P. Assessing Systematic Errors in Rainfall-Runoff Models. Journal of 
Hydrology, 20, p. 121-136, 1973. 
 
 
Alvim Filho, A. C. et al. A utilização de redes neo-fuzzy neuron para predição de 
vazões. Revista Brasileira de Recursos Hídricos Volume 10. N°1, p. 61-77, 2005. 
 
 
ANA. Sistema Nacional de Informações Sobre Recursos Hídricos (CD nº 3). 
Bacias Hidrográficas do Atlântico Sul – Trecho Sudeste: Sinopse de 
informações do Rio Grande do Sul a São Paulo. Agência Nacional de Águas. 
Superintendência de informações hidrológicas e superintendência de tecnologia e 
capacitação. Brasília, outubro de 2001. 
 
 
       Agência Nacional de Águas. Disponível em <http://www.ana.gov.br>. 
Acessado em 09 de abril de 2006. 
 
 
Azevedo, L. G. T. de, Porto, R. L. L. e Zahed Filho, K. Técnicas quantitativas para 
o gerenciamento de recursos hídricos. Organizado por R. L. L. Porto et al. Porto 
Alegre. Editora Universidade, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 
Associação Brasileira de Recursos Hídricos, 1997. 
 
 
Barros, M. T. L. et al. Gerenciamento Integrado de Bacias Hidrográficas em 
Áreas Urbanas: sistema de suporte ao gerenciamento da água urbana. Estudo 
de caso: Rio Cabuçu de Baixo, Cidade de São Paulo. Escola Politécnica da USP. 
São Paulo, 2004. 
 
 
Barros, M. T. L. et al. Sistema de Suporte a Decisões Aplicado à Gestão e 
Planejamento de Recursos Hídricos. Escola Politécnica da USP. São Paulo, 2004. 
 
 
Benjamin, J. R., Cornell, C. A. Probability, Statistics, and Decision for Civil 
Engineers. McGraw-Hill Book Company. United States of America. 1970. 
 
 
Beran, M. Regional flood frequency análisis – some less frequented corners. 
Méthodes Statistiques et Approches Bayésiennes en Hydrologie. International 
Hydrological Programme. Techinacl Documents in Hydrology. no 20. p. 285-298, 
UNESCO, Paris, 1998. 
 
 



196 

 

Berger, J. O., Insua, D. R. Recent Developments in Bayesian inference with 
application in hydrology. Méthodes Statistiques et Approches Bayésiennes en 
Hydrologie. International Hydrological Programme. Techinacl Documents in 
Hydrology. no 20. p. 43-62, UNESCO, Paris, 1998. 
 
 
Bernier, J. Information, modèles, risques et hydrologie statistique. Méthodes 
Statistiques et Approches Bayésiennes en Hydrologie. International Hydrological 
Programme. Techinacl Documents in Hydrology. no 20. p. 23-28, UNESCO, Paris, 
1998. 
 
 
Braga Jr., B. P. F. An Evaluation of StreamFlow Forecasting Models for Short-
Range Multi-Objective Reservoir Operation. 1979. Tese de doutorado. Stanford 
University. 1979. 
 
 
BRASCONSULT. Plano de Desenvolvimento do Vale do Ribeira e Litoral Sul – 
volume 3. Governo do Estado de São Paulo. Secretaria dos Serviços e Obras 
Públicas. Departamento de Águas e Energia Elétrica. Serviço do Vale do Ribeira. 
São Paulo, abril de 1966 a. 
 
 
BRASCONSULT. Plano de Desenvolvimento do Vale do Ribeira e Litoral Sul – 
volume 5. Governo do Estado de São Paulo. Secretaria dos Serviços e Obras 
Públicas. Departamento de Águas e Energia Elétrica. Serviço do Vale do Ribeira. 
São Paulo, abril de 1966 b. 
 
 
Casafont, L. B. La problemática de las inundaciones y los sistemas de alarma y 
previsión de avenidas. Avenidas: sistemas de previsión y alarma. Colegio de 
ingenieros de caminos, canales y puertos. Madrid, 1987 
 
 
Casafont, L. B., Dolz, J. (Org.) Avenidas: sistemas de previsión y alarma. Colegio 
de ingenieros de caminos, canales y puertos. Madrid, 1987 
 
 
CESP. Aproveitamento Hidroelétrico do Rio Ribeira de Iguape – Estudos de 
Contenção de Cheias – Fixação da Vazão de Restrição em Registro. Relatório 
Final. São Paulo, julho de 1993. 
 
 
Chow, V. T. Handbook of applied hydrology: a compendium of water-resources 
technology. McGraw-Hill Book Co. New York, 1964. 
 
 
       Open Channel Hydraulics. McGraw-Hill Book Co. New York, 1959. 
 



197 

 

Collischonn, W. Simulação hidrológica de grandes bacias. 2001. Tese de 
doutorado. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, dezembro de 
2001. 
 
 
Collischonn, W., Tucci, C. E. M. Ajuste multiobjetivo dos parâmetros de um 
modelo hidrológico. Revista Brasileira de Recursos Hídricos. Volume 8. Nº 3. p. 
27-39. 2003. 
 
 
DAEE. Boletim Técnico. Departamento de Águas e Energia Elétrica de São Paulo. 
V.2, no 2, Mai/Ago 1979. 
 
 
      . Guia prático para projetos de pequenas obras hidráulicas. São Paulo. 
Secretaria de Estado de Energia, Recursos Hídricos e Saneamento. Departamento 
de Águas e Energia Elétrica. São Paulo, 2005. 
 
 
      . Sistema de Informações para o Gerenciamento de Recursos Hídricos do 
Estado de São Paulo. Disponível em <http://www.sigrh.sp.gov.br>. Acessado em 09 
de abril de 2006. 
 
 
Eiger, S. Modelos Matemáticos de simulação de propagação de ondas de 
enchente. 1981. Dissertação mestrado. Escola Politécnica da USP. São Paulo, 
1981. 
 
 
Fadiga Jr., F., Martins, J. R. S., Souza, P. A. Métodos computacionais aplicados à 
engenharia hidráulica. FCTH. São Paulo, 1991. 
 
FCTH. Valo Grande – Estudo Hidrodinâmico do Rio Ribeira de Iguape – Análise 
das enchentes de 1981 e 1983. São Paulo, outubro de 1991. 
 
 
Figueiredo, L. C. C., Rubert, O. A. G. Codificação das Bacias Hidrográficas 
Brasileiras. Método Otto Pfafstetter. Agência Nacional de Águas. Ministério do 
Meio Ambiente. Outubro de 2000. 
 
 
GEOBRÁS S.A. Engenharia e Fundações. Complexo Valo Grande, Mar Pequeno, 
Rio Ribeira de Iguape – volume 1. Governo do Estado de São Paulo. Secretaria 
dos Serviços e Obras Públicas. Departamento de Águas e Energia Elétrica. Serviço 
do Vale do Ribeira. São Paulo, julho de 1966. 
 
 



198 

 

Gobbetti, L. E. C. O método quase-analítico: estudo de um novo método 
numérico e sua aplicação na modelação hidrodinâmica bidimensional. 2000. 
Tese doutorado. Escola Politécnica da USP. São Paulo, 2000. 
 
 
Google. Maps. Disponível em <http://maps.google.com>. Acessado em 09 de abril 
de 2006. 
 
 
Iwasa, Y. Numerical models in flood forecasting used in Japan. Avenidas: 
sistemas de previsión y alarma. Colegio de ingenieros de caminos, canales y 
puertos. Madrid, 1987. 
 
 
Magalhães, L. P. C. Modelo Integrado para Simulação de Sistemas Hídricos. 
2005. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rio de 
Janeiro, junho de 2005. 
 
 
Magalhães, P. C. Hidrologia superficial. Engenharia hidrológica. p. 201-290. 
ABRH. Editora da UFRJ. Rio de Janeiro, 1989. 
 
 
Martins, J. R. S. Obras de Macrodrenagem. Drenagem urbana. p 167-240, ABRH. 
Editora da Universidade/UFRGS. Porto Alegre, 1995. 
 
 
Microsoft Excel 2000. Versão 9.0.3821 SR-1. Microsoft Corporation, 1999. CD-ROM. 
 
 
Occhipinti, A. G. Hidrometeorologia. Engenharia hidrológica. p 19-142. ABRH. 
Editora da UFRJ. Rio de Janeiro, 1989. 
 
 
Parent, E., Munier, B. Le développement récent des sciences de la décision: un 
regard critique sur la statistique décisionnelle bayésienne. Méthodes 
Statistiques et Approches Bayésiennes en Hydrologie. International Hydrological 
Programme. Techinacl Documents in Hydrology. no 20. pp 361-398, UNESCO, Paris, 
1998. 
 
 
Pfafstetter, O. Classificação das Bacias Hidrográficas. Metodologia de 
Codificação. Rio de Janeiro, agosto de 1989. 
 
 
Porto, R. L. et al. (Org.) Técnicas quantitativas para o gerenciamento de 
recursos hídricos. Porto Alegre: Ed. Universidade / UFRGS/ Associação Brasileira 
de Recursos Hídricos, 1997. 
 



199 

 

 
Porto, R. M. Hidráulica Básica. 2a edição. EESC-USP. São Carlos, 1999. 
 
Raiffa, H. Teoria da Decisão: aulas introdutórias sobre escolhas em condições 
de incerteza. Tradução de S. Girão, Petrópolis, Vozes. São Paulo, Editora da 
Universidade de São Paulo, 1977. 
 
 
Rebouças, A. Água Doce no Mundo e no Brasil. Águas doces no Brasil: capital 
ecológico, uso e conservação. 2a edição. p 01-37, Ed. Escrituras. São Paulo, 2002. 
 
 
Roche, P. A. Pondération bayésienne de previsions: une application 
opérationnelle à la prevision des crues. Méthodes Statistiques et Approches 
Bayésiennes en Hydrologie. International Hydrological Programme. Techinacl 
Documents in Hydrology. no 20. pp 437-446. UNESCO, Paris, 1998. 
 
 
São Paulo. Defesa Civil de São Paulo Casa Militar do Gabinete do Governador. 
Disponível em <http://www.defesacivil.sp.gov.br/historico.htm>. Acessado em 21 de 
novembro de 2006. 
 
 
Sasaki, Y. Flood forecasting and warning systems in Japan. Avenidas: sistemas 
de previsión y alarma. Colegio de ingenieros de caminos, canales y puertos. Madrid, 
1987. 
 
 
Ségol, G. The Hopscotch Algorithm for Three-dimensional Simulation. Journal of 
Hydraulic Engineering. American Society of Civil Engineers. p. 385-406. Vol. 118, n° 
3. Março de 1992. 
 
 
Thirriot, C. Sur la prise en compte des crues historiques. Méthodes Statistiques et 
Approches Bayésiennes en Hydrologie. International Hydrological Programme. 
Techinacl Documents in Hydrology. no 20. pp 121-146, UNESCO, Paris, 1998. 
 
 
Tucci, C. E. M. Modelos Hidrológicos. Porto Alegre, Editora da Universidade. 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Associação Brasileira de Recursos 
Hídricos. 1998. 
 
 
       Modelos determinísticos. Modelos para gerenciamento de recursos hídricos. 
p. 203-324. Associação Brasileira de Recursos Hídricos. São Paulo, 1987. 
 
 
Tucci, C.E.M. et al. Previsão de médio prazo da afluência de reservatórios com 
base na previsão climática. Projeto PNUD BRA/00/029. Instituto de Pesquisas 



200 

 

Hidráulicas, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Instituto de Astronomia, 
Geofísica e Ciências Atmosféricas, Universidade de São Paulo. Relatório Final. Abril, 
2002. 
 
 
Watson, C. C., Biedenharn, D. S., Scott, S. H. Channel Rehabilitation: Processes, 
Design, and Implementation. U.S. Army Engineer, Engineer Research and 
Development Center, Vicksburg, MS, 1999. 
 
 
 
11 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 
 
Andreolli, I. et al. Previsão de curto prazo de vazão afluente ao reservatório de 
Machadinho utilizando Previsão de chuva. Anais do 2° Congresso de Inovação 
Tecnológica em Energia Elétrica. p. 431-439. ANEEL, Brasília, 2003. 
 
 
Barros, M. T. L. et al. (Org.) Drenagem urbana. ABRH. Editora da 
Universidade/UFRGS. Porto Alegre, 1995. 
 
 
Braga, B. P. F. et al. (Org.) Águas doces no Brasil: capital ecológico, uso e 
conservação. 2a edição. Ed. Escrituras. São Paulo, 2002. 
 
 
Camargo, A. P. Balanço Hídrico no Estado de São Paulo. Instituto Agronômico de 
Campinas, 4a edição. São Paulo, 1978. 
 
 
Kraijenhoff, D. A. et al. River flow modelling and forecasting. D. Reidel Publishing 
Company. Netherlands, 1986. 
 
 
Magalhães, P. C. et al. Sistema de Informações e de apoio à decisão de outorga 
para a bacia do Paraíba do Sul. Fundação COPPETEC. Agência Nacional de 
Águas. Outubro de 2001. 
 
 
Marcellini, S. S. Diretrizes para utilização de tecnologia de Sistemas de 
Informações Geográficas (SIG) na exploração de informações hidrológicas – 
exemplos de aplicação. 2002. Tese de doutorado. Escola Politécnica da USP. São 
Paulo, 2002. 
 
 
Muster, H., Bádossy, A. Rainfall forecasts for flood management in river basins. 
Méthodes Statistiques et Approches Bayésiennes en Hydrologie. International 



201 

 

Hydrological Programme. Technical Documents in Hydrology. no 20. UNESCO, 
Paris, 1998. 
 
 
Ramos, F. et al. (Org.) Engenharia hidrológica. ABRH. Editora da UFRJ. Rio de 
Janeiro, 1989. 
 
 
 



202 

 

12 ANEXO A 

 

Neste anexo são encontrados os gráficos das simulações hidrológicas ao longo 

de quatro períodos diferentes. Comparam-se nestas imagens os valores de vazão 

efetivamente observados com desempenho do modelo CSmap para as 

configurações de parâmetros de cálculo determinadas a partir das calibrações 3, 4 e 

5. 

Verificam-se nas abscissas dos gráficos os valores de vazão em metros cúbicos 

por segundo (m3/s), e nas ordenadas a discretização temporal na unidade diária. 
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13 ANEXO B 

Apresentam-se a seguir as seções transversais utilizadas na modelação 

hidrodinâmica do Rio Ribeira de Iguape. Estes dados foram obtidos através da 

Fundação Centro Tecnológico de Hidráulica. 

 

Seção  Batatal  Seção  M-16  Seção  M-15 

X (m) Cota (m)  X (m) Cota (m)  X (m) Cota (m) 

0 43,19  0 38,46  0 33,45 

18,17 43,34  29,52 33,93  10,35 32,88 

30,86 38,88  49,25 31,35  28,31 33,33 

49,35 34,36  51,15 30,53  38,34 30,73 

54,44 31,75  60,68 29,08  49,25 27,36 

58,73 29,31  67,96 28,77  53,8 25,02 

74 28,95  75,69 28,52  64,53 23,19 

93,01 29,75  84,55 27,83  79,85 22,37 

113,69 29,45  100,59 27,42  90,18 22,07 

127,7 28,66  116,67 27,33  101,48 22,02 

148,48 28,64  131,01 27,52  110,56 22,42 

154,29 31,75  143,63 27,58  121,94 22,92 

156,74 34,77  166,51 30,53  134,5 22,87 

163,58 36,72  168,07 31,3  146,6 22,47 

170,26 40,13  195,85 34,65  155,77 22,54 

   214,84 37,38  164,24 25,02 

   225,89 39,07  169,11 26,43 

      182,67 29,11 

      195,12 31,02 

      207,39 35,19 

      213,34 35,74 

 

Seção  Eldorado  Seção  M-14  Seção  M-13 

X (m) Cota (m)  X (m) Cota (m)  X (m) Cota (m) 

0 24,77  0 26,28  0 28,35 

3 22,52  7,93 26,24  10,01 24,17 

10 20,01  21,81 21,81  24,74 23,68 

17,4 16,91  31,21 21,06  29,81 23,7 

26,4 15,3  43,18 20,67  38,83 24,49 

30,4 14,71  53,82 16,53  43,68 19,86 

38,4 14,3  60,67 14,89  51,16 15,63 

50,4 14,15  71,08 14,73  57,38 12,63 

74,4 15,22  83,65 12,98  81,38 12,48 

90,4 15,85  95,2 12,22  103,23 11,03 

110,4 16,76  107,06 12,03  115,15 11,03 

115,95 18,66  123,56 10,59  129,09 11,83 

120,95 20,72  133,83 11,19  140,54 12,05 

126,95 23,47  139,75 12,69  153,41 14,38 

135,95 24,69  147,06 16,53  157,28 15,63 

   152,24 19,58  166,21 16,82 

   171,82 23,88  182,44 17,65 

   184,5 33,1  200,29 17,93 

   192 33,52  216,64 18,4 

   200,96 33,67  223,82 19,41 
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Seção  M-12  Seção  M-11  Seção  M-10 

X (m) Cota (m)  X (m) Cota (m)  X (m) Cota (m) 

0 34,46  0 37,07  0 24,13 

15,31 26,03  8,76 33,86  11,16 24,17 

19,58 23,61  14,41 31,32  17,6 23,01 

30,06 23,67  21,2 27,73  31,56 19,18 

41,62 28,45  30,87 20,86  38,68 17,17 

57,67 18,84  46,15 17,28  49,14 13,52 

60,02 14,65  74,27 15,35  50,03 12,88 

68,33 12,53  78,21 13,18  56,16 9,73 

78,53 13,8  86,9 8,08  68,25 7,58 

87,31 14,1  96,59 8,53  85,74 7,08 

101,7 14,3  108,02 10,98  99,9 7,83 

113,67 14,35  120,69 11,76  122,57 9,1 

128,16 14,22  133,08 12,03  143,52 11,03 

145,42 13,77  145,85 12,05  155,68 11,65 

161,01 13,55  156,86 12,13  168,23 12,33 

174,58 13,05  170,83 12,04  174,34 12,88 

186,9 12,95  186,82 11,93  193,46 15,26 

200,28 12,9  203,89 12,13  210,86 21,11 

208,11 14,65  219,71 12,38  227,12 20,6 

210,94 17,14  225,19 13,18    

218,2 21,66  231,13 16,25    

234,25 24,43  246,13 21,63    

249,43 24,09  265,13 22,28    

253,97 24,05  280,64 22,01    

262,56 23,35       

 

Seção  M-09  Seção  M-08  Seção  M-07 

X (m) Cota (m)  X (m) Cota (m)  X (m) Cota (m) 

0 19,31  0 16,42  0 15,43 

20,36 18,94  15,6 16,28  8,74 15,73 

26,34 18,83  36,17 16,64  14,51 15,07 

42,11 18,25  54,57 16,89  32,33 12,16 

53,39 14,98  61,88 10,46  53,97 12,11 

57,76 12,08  68,36 8,64  55,39 9,7 

62,46 10,63  82,23 8,21  62,83 6,11 

74,56 10,66  95,93 8,31  73,19 6,66 

90,28 11,03  114,06 8,91  86,67 7,01 

101,75 11,13  129,01 8,96  99,68 7,76 

112,75 11,23  143,34 9,56  115,84 8,31 

122,32 11,18  162,02 9,91  127,11 8,6 

141,9 10,88  175,46 10,13  145,11 9,06 

168,51 10,58  186,26 10,01  153,02 9,7 

184,18 10,93  193,74 10,16  170,85 11,24 

198,41 10,58  200,27 10,46  185,31 11,91 

203,9 12,08  204,3 12,09  206,58 11,69 

209,04 13,98  233,91 12,13    

237,38 20,61  252,01 12,6    

244,57 20,59  269,64 12,74    

254,35 19,67       
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Seção  M-06  Seção  7 Barras  Seção  M-05 

X (m) Cota (m)  X (m) Cota (m)  X (m) Cota (m) 

0 13,57  0 13,42  0 10,43 

25,24 13,98  9 13,09  31,92 10,16 

36,37 14,33  17 12,65  58,33 9,04 

52,61 13,1  25 12,37  60,49 7,31 

54,24 8,57  25,5 12,58  71,66 6,08 

63,9 4,77  34 10,37  95,71 5,56 

74,21 4,97  36 9,85  110,4 5,21 

86,67 4,97  40 8,15  123,09 5,36 

96,92 5,87  51 6,35  134,68 5,51 

105,91 6,82  55 6,57  147,47 5,56 

125,79 8,12  61 6,76  161,5 5,73 

134,12 8,57  71 6,86  175,89 5,91 

149,44 9,62  75 6,89  190,25 5,93 

176,8 11,59  93 7,08  205,02 5,66 

199,88 12,3  99 7,02  216,22 5,31 

211,32 13,07  105 7,06  223,07 7,31 

   155 6,92  228,67 11,7 

   165 6,99  243,18 11,4 

   198 7,53  268,22 11,75 

   200 8,83  290,67 12,32 

   211,5 10,59    

   223,5 11,14    

   235,5 11,72    

 

Seção  M-04  Seção  M-03  Seção  M-02 

X (m) Cota (m)  X (m) Cota (m)  X (m) Cota (m) 

0 11,69  0 8,06  0 21,81 

8,26 11,94  10,9 8,51  9,33 21,4 

18,18 11,67  25,09 8,83  22,22 18,61 

35,27 11,48  41,15 9,03  34,5 13,1 

49,39 9,69  43,56 5,68  44,9 8,41 

52,34 6,5  50,66 3,8  48,63 5,35 

59,39 6,1  78,48 4,02  55,8 3,05 

72,75 5,85  103,73 4,12  76,23 3,25 

89,81 5,7  127,85 4,27  96,28 4,25 

107,83 4,25  152,08 4,52  108,25 4,68 

125,75 3  172,57 4,53  125,01 4,95 

149,37 4,3  191,92 4,83  141,22 5 

170,35 5,3  213,26 4,99  161,82 4,9 

180,93 6,5  231,83 5,2  182,6 4,7 

187,74 11,43  244 5,55  198,67 4,55 

206,47 11,03  252,82 5,68  217,35 4,35 

218,32 10,24  255,93 7,72  239,12 4 

233,96 10,76  267,5 10,31  264,06 3 

   290,56 10,53  282,41 2,75 

   308,51 10,81  305,18 2,6 

      328,95 1,75 

      336,3 5,35 

      346,01 9,88 

      354,72 9,76 

      358,2 9,78 
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Seção  M-01  Seção  S 47(Reg)  Seção  S-46 

X (m) Cota (m)  X (m) Cota (m)  X (m) Cota (m) 

0 7,5  0 8,8  0 9 

27,07 7,93  5 8  5,5 8,2 

57,66 7,47  16,5 1,1  18,5 3,3 

66,85 4,35  18 1  42,5 3,4 

75,03 3,45  20,5 -0,3  100 2 

102,33 3,49  26,5 -1,4  148,5 2,5 

129,84 3,35  30,5 -1,4  204,5 1,3 

157,85 2,87  32,5 -1,1  229 0,5 

180,97 2,5  44,5 -2,6  244,5 -1 

202,34 1,35  50,5 -2,8  249 -0,8 

223,89 1,9  62,5 -0,7  251 1 

248,35 1,7  74 0,0  261 2,2 

271,08 1,18  80,5 1,0  262,5 3,7 

279,12 4,35  84,5 1,0  263 4,7 

292,3 9,35  92,5 1,7  277,5 6,4 

297,91 9,73  102,5 2,0  292,5 9 

338,92 8,69  112,5 3,0    

   122,5 3,7    

   146,5 4,3    

   152,5 4,8    

   166,5 4,5    

   175 4,0    

   182,5 4,5    

   189 4,4    

   193 6,9    

   202,5 8,2    
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Seção  S-45  Seção  S-44  Seção  S-43 

X (m) Cota (m)  X (m) Cota (m)  X (m) Cota (m) 

0 6,6  0 6,2  0 5,5 

10,5 6,4  12 3  8,13 5,7 

22,5 -2  30 2,9  10,65 4,65 

26,5 -0,6  55 3,1  13,75 4,3 

30,5 -0,5  58 2  15,85 2,4 

36,5 0,6  60 1,7  20 0 

38,5 0,3  62 1,7  25 0,4 

82 0,3  66 2,1  30 0,4 

94,5 1,4  70 2,1  35 0,4 

158,5 1,8  74 1,1  40 0,4 

174,5 2,8  86 1,1  45 0,1 

240,5 3,2  90 0,9  50 -0,8 

272,5 2,7  166 0,6  55 0 

287,5 2,9  214 0  60 0 

296,5 2,7  246 0,3  65 0,15 

299,5 4,8  282 -0,1  70 0,15 

315 7  294 -0,1  75 0,05 

   298 0,8  80 0,3 

   302 0,9  85 0,5 

   308 6,3  90 0,4 

   314 6,4  95 0,6 

      100 0,5 

      105 0,4 

      110 0,1 

      115 0,2 

      120 0,3 

      125 0,15 

      130 0,25 

      135 0,2 

      140 0,2 

      145 0,2 

      150 0,15 

      155 0,15 

      160 0,05 

      165 0 

      170 0 

      175 0 

      180 -0,1 

      185 -0,25 

      190 -0,3 

      195 -0,4 

      200 0 

      205 0,2 

      210 0,3 

      215 0,2 

      220 0,2 

      225 0,1 

      230 0,35 

      235 0,25 

      240 0,1 

      242 2,4 

      250 6,1 

      260 5,9 
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Seção  S-42  Seção  S-40-L4  Seção  S-39-3 

X (m) Cota (m)  X (m) Cota (m)  X (m) Cota (m) 

0 2,8  0 4  0 3,2 

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

41 0,8  8 1  7,5 1,6 

118 -1,1  13 -2  10,5 0,9 

130 -1  17 -2,6  14,5 -1 

142 -1  37 -1,9  17 -1,1 

170 -1,8  81 -2  22,5 -0,6 

198 -1,5  85 -2,4  110,5 -0,5 

230 -2,3  89 -2,1  132,5 -0,8 

238 -2,2  92 -2,7  200,5 -1,1 

250 -2,9  105 -2,8  232,5 -1,8 

252 -0,4  153 -1  240,5 -2,3 

254 0,8  205 -0,3  252,5 -3,8 

255 2,2  245 -0,5  264,9 -3,5 

258 3,9  253 -0,7  270,5 -3,6 

261 3,9  257 -0,3  281 -4,3 

   258 0,8  287 -3,6 

   264 2,2  289 -4 

      295 -2,2 

      304 2,7 

      307 2,9 

 

Seção  S-39-2  Seção  S-39-1  Seção  S-39-L3 

X (m) Cota (m)  X (m) Cota (m)  X (m) Cota (m) 

0 1,6  0 1,9  0 3,1 

2 1,6  8 1  8,5 2,3 

7 -0,3  13 -0,3  16 0,1 

10,5 -0,3  59 -0,4  20 -0,1 

28,5 -2,8  85 -1,2  24,5 -1,4 

44 -2,4  155 -1,2  35,5 -1,4 

50,5 -2,9  159,5 -1,7  45 -2,6 

69,5 -1,6  180,5 -1,9  56,5 -6 

85,5 -2  212 -4,4  71 -6,6 

92 -1,6  217 -4,2  92 -5,9 

109 -1,8  229 -5,5  114,5 -5 

120 -1,7  249 -6,3  119 -5,2 

166 -2,7  264 -4,3  126,5 -4,4 

172 -2,6  269 -1,7  156 -3,4 

178 -2,8  282 1,6  159,5 -3,9 

203 -2,6  285 1,7  180 -3,6 

207 -3,2     193 -2,8 

215 -2,9     203 -2,6 

221 -3,1     208,5 0,1 

231 -2,3     212,5 0,3 

235,5 -2,7     226,6 3,7 

254 2,7       
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Seção  S-38-3  Seção  S-38-2  Seção  S-38-1 

X (m) Cota (m)  X (m) Cota (m)  X (m) Cota (m) 

0 4,7  0 1,79  0 1,6 

5 2,7  1,8 1,69  7 1,6 

10 1,2  2,8 0,39  9,5 -0,8 

30 -0,1  3,5 -0,31  17,5 -0,8 

45 -0,5  6,1 -0,41  29 -3,5 

50 -1  11,5 -1,31  41,5 -8 

55 -1,3  16,5 -2,71  48 -8,4 

60 -1,8  23,9 -2,71  62,5 -8,2 

65 -3,6  28,7 -2,21  76,5 -7,2 

70 -6,2  35,4 -2,21  97 -6,8 

80 -8,4  44,9 -2,71  114 -5,4 

85 -10,1  50,4 -3,11  137 -3 

95 -10,3  51,6 -2,91  151 0,5 

120 -10,5  56 -3,31  156,5 0,7 

140 -9,8  58 -4,31    

155 -7,8  64,5 -4,71    

165 -7  68,2 -4,41    

170 -7  76,1 -5,21    

185 -4,5  85,1 -5,11    

190 -4,3  88,6 -4,21    

200 -3,3  91,4 -1,11    

205 -1,4  97,2 0,29    

209,75 2,7  98,5 1,99    

210 3,9       

 

Seção  S-38-R15  Seção  S-37  Seção  S-36 

X (m) Cota (m)  X (m) Cota (m)  X (m) Cota (m) 

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

10 2  4 1,8  4 2,4 

12 0,9  8 -0,3  5 0,8 

18 0,1  10 -0,5  9 -2 

21 -0,8  22,5 -1,2  17,5 -1,7 

24 -0,9  42 -4,1  26 -2,8 

36 0,4  101,5 -5,9  28 -3,8 

48 0,2  121,5 -5,6  38 -5,6 

62 -0,5  147,5 -6,3  60 -5,8 

76 -2,1  163 -6  69 -5,4 

104 -3,3  166,5 -5,5  73 -5,6 

114 -4,3  170 -6,2  100,5 -4,9 

138,5 -4,3  172,5 -5,6  120,5 -5,3 

146,5 -5,2  175 -3,6  134,5 -4,5 

194 -4,6  185 -0,5  152,5 -4,5 

220 -3,4  187,5 2,1  159 -3,9 

270,5 -3,7  189 2,8  169 -3,5 

274,5 -2,7     194 -3,5 

278 0,5     198 -2,6 

284,5 2,1     202 -1 

      204 -0,8 

      209 0,1 

      216,5 2,5 
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Seção  S-35-R14  Seção  S-34  Seção  S-33 

X (m) Cota (m)  X (m) Cota (m)  X (m) Cota (m) 

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

4 2,2  6 0,3  1 1,3 

5 0,9  7,5 -0,2  3 0,9 

6 0,9  9 -2,3  6,5 0,8 

14 -0,5  15,5 -3,2  12 -0,4 

18 -2,9  22,5 -5,8  20 -0,7 

22 -4,3  36 -12,8  25 -1,4 

30 -4,6  42,5 -13,6  29,5 -3,7 

38 -4,5  137,5 -3,5  36,5 -6,2 

62 -3,6  154 -3,3  47,5 -9,2 

150 -3,5  163,5 -1  52,5 -9,7 

162 -3,1  172 -1,2  73 -9,7 

214 -3,2  185 -0,8  80 -9,2 

222 -2,9  187,5 -0,5  92 -9 

234 -3     112,5 -5,7 

270 -2,1     132 -4 

278 -2     209,5 -0,5 

298 0,4     224 -0,2 

302 0,6     227,5 0,2 

303,5 1,2     232,5 0,3 

 

Seção  S-31  Seção  S-30-R13  Seção  S-29 

X (m) Cota (m)  X (m) Cota (m)  X (m) Cota (m) 

0 0,8  0 1,7  0 1 

7,5 0,2  4 1,6  16 0,2 

24 0  5 1  20 0,2 

33 -2  7 0,5  34,5 -0,3 

45 -3,5  9 0,4  53,5 -1,6 

57 -5,7  17 -1  70 -3,8 

71 -9,1  23 -3,3  102 -10,7 

85 -13,1  27 -4,5  117 -12 

94 -14,2  35 -5,5  127 -12 

106 -16,4  39 -5,5  146 -11,2 

117 -16,1  43 -5,4  155 -10,1 

132,5 -13,7  95 -5,5  164 -6,8 

141 -10,6  103 -5,1  171 -1,5 

145 -7,1  119 -5,5  175,5 -0,7 

150 -4,3  135 -5,4  182,5 -0,7 

157,5 -2,3  163 -5,9  189 1,1 

162,5 1  183 -5,5  192,5 1,2 

169 0,9  207 -6    

   231 -7,2    

   235 -6    

   243 -2,4    

   247 -1,4    

   249 0,4    

   251 1    

   255 1,2    
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Seção  S-28  Seção  S-27  Seção  S-26-R12 

X (m) Cota (m)  X (m) Cota (m)  X (m) Cota (m) 

-1,75 0,6  0 1,2  0 1,5 

-0,75 0,3  3 1,1  5,5 -0,1 

0 -0,5  6 0  7,5 -1,6 

10,25 -1,1  8 -2  16 -4 

22,75 -5,9  16 -7,6  28,5 -6,4 

28,75 -7,6  20 -9  72,5 -7 

36,5 -11,3  24 -10,1  116,5 -7 

47,5 -12,1  28 -10,1  148 -6,7 

75,5 -11,7  32 -8,5  172 -6,9 

99,5 -9  64 -6,5  186 -6,6 

112 -7,1  72 -6,1  198 -4,9 

127,5 -5,4  76 -5,6  210 -1,6 

150,5 -3,9  96 -4,8  225 -0,2 

172,5 -5,4  104 -3,8  238 -0,2 

177,5 -5,2  124 -3,5  243 0 

190,5 -1,3  132 -3,1  246 1,5 

200 -0,6  136 -3,2  250 1,6 

203 -0,1  144 -2,7    

205,25 0,4  172 -2,3    

206,25 0,6  244 -2    

211 0,8  284 -1,6    

   300 -0,8    

   304 -0,3    

   336 0,7    

   340 1,2    

 

Seção  S-26-L  Seção  S-D  Seção  S-E 

X (m) Cota (m)  X (m) Cota (m)  X (m) Cota (m) 

0 1,5  0 0,67  0 0,72 

5,5 -0,1  3 0,45  3,6 0,67 

7,5 -1,6  8 -0,88  5,6 0,43 

16 -4  13 -4,23  17 -5,03 

28,5 -6,4  23 -7,53  27 -7,53 

72,5 -7  30 -10,13  37 -9,73 

116,5 -7  40 -10,68  47 -12,13 

148 -6,7  63 -7,68  57 -14,23 

172 -6,9  93 -5,98  67 -15,13 

186 -6,6  103 -5,28  70 -15,63 

198 -4,9  113 -5,55  77 -14,48 

210 -1,6  133 -4,43  87 -13,28 

225 -0,2  163 -4,53  97 -11,98 

238 -0,2  165 -4,68  107 -10,48 

243 0  175 -4,33  117 -8,48 

246 1,5  183 -4,38  127 -6,13 

250 1,6  193 -4,33  137 -4,78 

   203 -4,33  147 -3,73 

   213 -4,13  157 -2,68 

   223 -4,08  167 -2,23 

   233 -3,78  169 -2,23 

   238 -3,93  172 -1,28 

   253 -3,18  177 -1,03 

   270 -2,33  187 -1,35 

   280 -0,78  197 -0,33 

   293 0,45  207 -0,28 

   295 0,34  217 0,3 

      227 0,1 

      237 0,3 
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Seção  S-F  Seção  S-F-L  Seção  VG-1 

X (m) Cota (m)  X (m) Cota (m)  X (m) Cota (m) 

0 0,49  0 0,49  0 3,08 

2,5 0,25  2,5 0,25  8,75 -0,32 

7 -3,15  7 -3,15  10 -0,62 

12 -6,05  12 -6,05  12,5 -1,32 

17 -11,26  17 -11,26  17,5 -2,32 

30 -14,76  30 -14,76  22,5 -4,12 

42 -16,71  42 -16,71  31,25 -6,72 

48 -16,51  48 -16,51  39 -8,22 

55 -16,51  55 -16,51  58 -7,72 

67 -15,26  67 -15,26  86,25 -5,92 

79 -13,91  79 -13,91  99,25 -6,62 

97 -12,21  97 -12,21  108,75 -6,22 

104 -9,01  104 -9,01  143,5 -5,72 

129 -2,26  129 -2,26  169,25 -4,92 

142 -0,96  142 -0,96  189,5 -3,12 

167 -0,81  167 -0,81  210 -2,02 

180 -1,31  180 -1,31  214 -0,72 

187 -2,16  187 -2,16  226,5 0,78 

217 -0,86  217 -0,86  229,25 2,98 

230 -0,56  230 -0,56  235 3,08 

242 -0,56  242 -0,56    

245 -0,91  245 -0,91    

267 -1,41  267 -1,41    

275 -0,55  275 -0,55    

285 -0,1  285 -0,1    

292 0,25  292 0,25    

295 0,21  295 0,21    

 

Seção  VG-2  Seção  S-25  Seção  S-24 

X (m) Cota (m)  X (m) Cota (m)  X (m) Cota (m) 

0 3,38  0 1,8  0 1,1 

4 0,88  3,5 1,3  5 1,3 

9,5 -0,43  15 0,9  9 0,5 

11 -1,52  28,5 -0,3  11 0,6 

19,75 -3,42  38 -0,4  12,5 0,3 

25,5 -4,62  53 -6,3  17 -0,8 

32 -6,73  56 -6,5  18 -1,5 

41,75 -8,12  64 -5,5  26 -1,9 

57,5 -7,62  66 -3,8  29 -4,3 

64 -8,12  70 -4,3  41 -6,1 

69,75 -7,93  80 -3  49,5 -6,8 

84,75 -7,93  85 -4,2  61,5 -7 

87,75 -7,43  93 -3,3  98 -6 

97,75 -7,33  98,5 -3,8  103 -5,3 

118 -6,12  105 -3,4  114,5 -5,4 

144 -6,12  111 -4  129 -4,6 

162 -5,23  131,5 -3,4  140,5 -5,9 

174,75 -3,52  139 -3,9  148,5 -4 

188 -1,62  162 -2,9  154 -1,2 

191,25 -1,52  167,5 -3,3  155 0 

192,5 -0,62  177 -3  162,5 0,8 

204,5 0,27  186 -1,6    

209,5 3,27  190 0    

212,5 3,58  201 0,1    

   211 0,9    
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Seção  S-23  Seção  S-22  Seção  S-21 

X (m) Cota (m)  X (m) Cota (m)  X (m) Cota (m) 

0 2,8  0 1,2  0 0,6 

5 1,6  5 -0,1  2,5 0,6 

12,5 1,4  11 -0,3  9 -0,3 

20 0,1  15,5 -1,1  25 -0,3 

27 -2,7  19 -0,8  35 0,2 

45,5 -4  27,5 -1,3  51 0,2 

68 -5  38,5 -2,7  55 -0,2 

102 -8,4  45,5 -4,1  60,5 -0,2 

112,5 -4,1  61 -6,1  75 -1,5 

119 -0,4  70,5 -8,2  77 -2 

130 0,2  83 -10,2  80 -4,6 

132,5 0,5  90 -13,1  96 -6,9 

134,5 1,4  101,5 -7,7  110 -6,8 

142,5 1,6  110 -5,2  121,5 -7,4 

144,5 1,7  115,5 -2  151,5 -5,9 

157,5 2,4  126,5 -1,5  165 -3,4 

   128,5 0,7  177,5 -3,5 

   129,5 1,3  180 -4 

   133 1,7  186 -3,5 

      188 -2,8 

      191,5 0,7 

      200 1,2 

 

Seção  S-20  Seção  S-19  Seção  S-18 

X (m) Cota (m)  X (m) Cota (m)  X (m) Cota (m) 

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

9 1,1  5,5 -1  14 -1,2 

12,5 0,2  25,5 -1,2  20 -3,6 

20 -0,8  63 0,8  28 -4 

22,5 -2  82,5 0,7  38,5 -4,6 

32,5 -1,3  87,5 1,1  42,5 -4,6 

40 -1  106,5 1  46 -5,5 

43 -0,3  112 0,1  52,5 -5,5 

54,5 -0,7  112,5 -0,4  66,5 -7,7 

60,5 -2  122,5 -0,5  71 -8 

64,5 -1,4  130,5 -0,9  74 -9,4 

80 -3,4  134,5 -2,5  80,5 -9,6 

100 -3,9  156,5 -6  86,5 -8,5 

136,5 -9,6  169 -7,4  90 -9 

143 -10,3  176 -8,5  95 -9 

147 -11,1  198 -9  108,5 -6,8 

156,5 -9,6  204 -7,4  118,5 -3,9 

169 -10,2  209,5 -7,4  122,5 -2 

171,5 -9,6  218 -2,5  124,5 -1,5 

179,5 -6,3  229,5 -1,8  127,5 0,4 

186 -0,4  240 -1,6  139 0,4 

206 0,7  245 0,5  141,5 1,2 

   246,5 0,8  145 1,4 

   254,5 1,2    

   256 1,7    

   261,5 2    
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Seção  S-17-R3  Seção  S-16-L2  Seção  S-15-R2 

X (m) Cota (m)  X (m) Cota (m)  X (m) Cota (m) 

0 0,7  0 3,5  0 2,4 

15 -0,5  18 2  2,5 2,3 

25 -2,8  19,5 0,2  5,5 0,9 

46 -4,5  27 -0,3  18,5 0,5 

87 -4,8  32 -1,4  24 -1,8 

98,5 -4,1  46,5 -2,1  40 -2,6 

112 -4,6  56 -6,1  53 -4,1 

125 -4,3  67 -7,1  67,5 -7,8 

132,5 -3  72 -7  95 -6 

145 -2,5  87,5 -8,4  99 -6 

150 -0,5  98,5 -6,9  104 -5,1 

164,5 -1,6  108,5 -5  117 -4,5 

173,5 -1,1  114,5 -5,1  123,5 -3,6 

200 -1,4  124 -4,3  142 -3,3 

202 -0,3  131 -5,7  147 -3,6 

212 -0,2  137,5 -4,5  155 -2,4 

216,5 0,5  151 -4,5  160,5 -2,4 

218,5 1,7  162,5 -3,2  169 -2,7 

225 1,7  177,5 -2,5  175,5 -1,9 

   181,5 -2,8  184,5 -1,8 

   190 -2,3  188 -0,3 

   195 -1,4  200 0,3 

   205 -0,8  202 0,3 

   209,5 0  226 -1,2 

   233,5 -0,7  238 -0,1 

   241,5 -1,3  240 -0,1 

   255,5 -0,4  245 1,9 

   257,5 0    

 

Seção  S-14-R1  Seção  S-13  Seção  S-12 

X (m) Cota (m)  X (m) Cota (m)  X (m) Cota (m) 

0 1,6  0 -0,1  0 0,6 

40 1,1  1,5 -0,2  17,5 -0,2 

55 -0,5  5 -2,3  45 -0,5 

58 -1,7  19 -4,9  50,5 -2 

68 -2,5  49 -7,3  61,5 -4 

76 -2  64 -7,7  117 -8 

87,5 -2,4  99,5 -6,9  128 -8,8 

94,5 -3,5  120,5 -6,9  147 -8,2 

99 -2,5  127,5 -6,1  165 -6,4 

103,5 -2,7  150 -5,7  176 -5,7 

134 -2,1  167 -5  192,5 -2,6 

153,5 -2,9  189,5 -4,5  207 -2 

160,5 -2,3  204,5 -3,4  212,5 -0,3 

179 -4  211,5 -2,6  220 -0,3 

182 -3,5  227 -1,6  232 0,5 

202,5 -5  242,5 -0,6  233,5 1,1 

238 -5,8  255 0  240 1,3 

270 -2,2  257 0,4    

275 -2       

279 -0,8       

295 -0,2       

301 0,3       
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Seção  S-11  Seção  S-10  Seção  S-09 

X (m) Cota (m)  X (m) Cota (m)  X (m) Cota (m) 

0 1,2  0 0,5  0 0,5 

6 1  5,5 0,2  27,5 -0,7 

11 -1,7  32,5 0  32,5 -2,2 

15 -5,3  37 -1,4  53 -4,7 

31,5 -5,4  49,5 -3,2  81 -6 

35 -5,6  87,5 -4,8  101,5 -7 

47 -7,1  115,5 -6,4  130 -7,6 

75 -8,6  144,5 -7,5  144 -7,3 

86 -8,4  156 -7,5  155 -5,4 

91 -7,9  173 -7  164 -4,8 

99 -7,6  188,5 -6  174 -5 

111 -6,1  208,5 -2  182,5 -2,8 

115 -5,9  213,5 -0,2  187,5 -2,8 

159 -2,6  220 -0,2  197,5 -0,7 

167 -0,4  225,5 0,5  215 -0,5 

175 0,1  227,5 1,5  228,5 0,5 

183 0,1  232,5 1,5  229,5 1,1 

187 -1     235 1,2 

195 -1       

198,5 0       

203 0,3       

 

Seção  S-08  Seção  S-07  Seção  S-06 

X (m) Cota (m)  X (m) Cota (m)  X (m) Cota (m) 

0 0,6  0 1  0 0,9 

8 -1  7,5 0,8  3 0,8 

14,5 -1  10,5 -0,1  8 0 

30 -3,8  14 -0,3  14 -0,4 

42,5 -4,3  35,5 -0,4  22,5 -0,4 

74,5 -6,8  55,5 -1,2  40 -1,8 

92,5 -7,1  67,5 -3,4  57,5 -4,1 

113 -5,5  85,5 -5  86,5 -6,2 

124,5 -4,3  94 -4,9  108 -6,2 

155 -3,2  106 -5,9  118 -5,7 

195 -1,7  132 -6  123,5 -5,7 

218 -0,4  170 -4,7  125 -5 

226 -0,6  216,5 -3,7  133,5 -4,8 

231 -0,5  252 -2,8  137,5 -5,1 

249 -0,7  260 -1,6  165 -3,2 

286 -0,5  270 -0,6  195,5 -2,3 

375 -0,7  297,5 -0,5  213 -1,3 

400 -0,6  315 -0,3  225 -0,3 

317,5 -0,4  317,5 -0,4  245 -0,5 

321,5 -0,1  321,5 -0,1  262 -0,6 

325 -0,1  325 -0,1  303 -0,3 

327,5 0,2  327,5 0,2  305,5 0 

      307,5 0 

      311,5 0,5 
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Seção  S-05  Seção  S-04  Seção  S-03 

X (m) Cota (m)  X (m) Cota (m)  X (m) Cota (m) 

0 1,2  0 0,8  0 0,5 

7 1,1  4 0,5  6,5 -0,4 

7,5 0,2  5 0,1  22,5 -3,2 

9 -0,8  6 -2,5  34,5 -3,5 

11 -3  8 -4,5  120 -5,6 

23 -6,6  11 -4,5  135,5 -5,3 

31 -7,2  17 -5  140 -5,8 

35 -7  28,5 -7,3  149,5 -5,7 

39 -7,6  39 -7,3  155 -5,3 

43 -7,4  40 -7,7  165 -5,1 

47 -7,4  47,5 -7,9  170 -5,4 

55 -6,7  54 -7,1  220 -5,3 

63 -6,5  57,5 -7,8  233 -4,6 

67 -6,1  75 -7,3  239,5 -3,8 

75 -6,3  77,5 -6,3  258,5 -3,1 

83 -5,9  92,5 -5,4  293,5 -0,7 

91 -6,2  100 -5,5  298 -0,8 

99 -5,9  123,5 -4,3  300 0,1 

119 -5,8  130 -3,6  305 1,3 

127 -6,6  135 -3,8  307 2,8 

131 -6,6  142 -3,1  310 2,7 

139 -6,1  145,5 -3,9    

155 -6  150 -2,6    

171 -5  161 -2,2    

175 -3,4  163,5 -2,6    

179 -3,2  172 -1,5    

183 -2,5  184 -0,7    

187 0,1  207,5 -0,3    

191 0,5  212 0,4    
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Seção  S-02  Seção  S-1B  Seção  L-1 

X (m) Cota (m)  X (m) Cota (m)  X (m) Cota (m) 

0 0,3  0 0,3  0 1 

8 -0,2  33,5 -0,3  2 -0,9 

14 -1,6  57,5 -1,4  10 -4,1 

43 -1,4  61 -2,4  14 -4,4 

57,5 -3,2  71,5 -2,7  16 -5,6 

64,5 -3  75 -3,6  18,5 -5,7 

72,5 -3,5  110 -5,5  20 -5,4 

77 -3,1  140 -8  22,5 -5,7 

95,5 -3,9  143,5 -8,5  27,5 -4,8 

112,5 -3,7  175,5 -8,5  29,5 -5 

129,5 -4,4  182 -7,5  34 -4,1 

142,5 -4,1  202,5 -6,9  38,5 -4,3 

163,5 -4,2  222,5 -6,7  41 -4,8 

171 -5,4  230,5 -3,2  43,5 -4,3 

190,5 -5,3  239,5 -3,1  54 -5,1 

206 -5,8  242 -0,3  56 -4,6 

216 -5,5  242,5 0,2  59,5 -5,1 

229 -5,7  243,5 0,7  62 -4,7 

260,5 -5,7  247,5 0,7  120 -5 

265,5 -4,8     129 -5,3 

275 -5,7     140 -4,8 

280 -3,9     165,5 -5,2 

297,5 -2,1     169,5 -5,5 

305,5 -1,6     172 -5,2 

307,5 -0,3     175 -5,5 

313,5 1,3     187 -3,5 

317,5 1,8     190,5 -3,5 

      205 -1,6 

      211 -1 

      213 -1,5 

      215 -1 

      242,5 -0,8 

      312,5 -0,8 

      345 -0,4 

      352,5 0,2 
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14 ANEXO C 

 

Neste anexo são encontrados os dados das curvas de rugosidades adotadas na 

modelação hidrodinâmica do Rio Ribeira de Iguape. 

 

Seção   Bat - M16  Seção   Eld - M06 

NA(m) n  NA(m) n 

32,50 0,022  19,35 0,036 

33,52 0,023  20,71 0,038 

34,13 0,023  21,55 0,040 

35,49 0,023  23,38 0,042 

38,00 0,020  25,00 0,036 

   30,00 0,030 

 

Seção   7 Barras - M01  Seção   S-47 - S-45 

NA(m) n  NA(m) N 

10,30 0,036  0,00 0,0325 

11,34 0,035  7,25 0,0345 

11,94 0,034  7,50 0,0385 

12,97 0,032  8,00 0,0385 

15,00 0,025  8,30 0,0355 

   8,50 0,0375 

   11,00 0,0320 

 

Seção S44 - S-39-1  Seção S-39-L3 - S-28 

NA(m) n  NA(m) n 

0,00 0,020  0,00 0,026 

6,00 0,024  2,30 0,026 

8,00 0,020  2,80 0,033 

9,00 0,018  3,28 0,030 

11,00 0,015  3,50 0,030 

   3,70 0,031 

   3,80 0,032 

   4,00 0,018 

   6,00 0,015 

   8,00 0,015 
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Seção S-27 - L-1  Seção SP-10 - SP-01 

NA(m) n  NA(m) n 

0,00 0,016  0,00 0,025 

1,05 0,016  3,00 0,025 

1,30 0,035    

2,10 0,029    

2,30 0,019    

2,35 0,032    

2,70 0,026    

3,00 0,022    

5,00 0,018    
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15 ANEXO D 

A relação a seguir apresenta a codificação da Bacia do Ribeira de Iguape de 

acordo com a classificação desenvolvida por Otto Pfasftetter. Esta codificação foi 

elaborada pela ANA baseada em cartas na escala 1:1000000. 

Rio Bacia 
Compri-
mento 

Distancia 
até foz da 
bacia 

Área de 
contribuicao 

Área a 
montante 

Dominia-
lidade 

Nome do 
rio 

774 774513 5341,59 96517,3 18531300 15301803781 Federal 

Rio da 
Ribeira do 
Iguape 

774 77439 320,94 82271,56 0 20888725603 Federal 

Rio da 
Ribeira do 
Iguape 

7742 774297 4514 103569,7 14157000 98125500 Estadual sem nome 
7742 774299 10934,5 108083,7 50030600 50030600 Estadual sem nome 

774212 774212 14210,3 38360,5 66201900 66201900 Estadual sem nome 
77422 77422 23500,5 55303,4 135218000 135218000 Estadual sem nome 

774232 774232 8808,54 59312,91 43000000 43000000 Estadual sem nome 
774234 774234 18821,4 64138,46 89719200 89719200 Estadual sem nome 
77424 774243 11689,3 84663,12 84999300 84999300 Estadual Rio Turvo 
77424 774241 16511,4 68151,72 78030000 189279300 Estadual Rio Turvo 

774242 774242 5632,6 84663,12 26250000 26250000 Estadual sem nome 

77426 77426 24526,4 71394,23 109843000 109843000 Estadual 
Ribeirão da 
Canha 

77428 774281 5085,28 79056,61 17125200 376623400 Estadual Rio Guaraú 
77428 774283 15162,8 84141,89 77781600 308030100 Estadual Rio Guaraú 
77428 774285 7880,84 99304,69 25624300 159249000 Estadual Rio Guaraú 
77428 774287 13073,4 107185,53 70906300 70906300 Estadual Rio Guaraú 

774282 774282 9156,4 84141,89 51468100 51468100 Estadual sem nome 
774284 774284 13528,7 99304,69 70999500 70999500 Estadual sem nome 
774286 774286 16170,7 107185,53 62718400 62718400 Estadual sem nome 
774292 774292 18631,9 89442,21 108749000 108749000 Estadual sem nome 
774294 774294 10271,2 97462,92 60468200 60468200 Estadual sem nome 
774296 774296 9427,47 103569,7 33781000 33781000 Estadual sem nome 
774298 774298 10229,6 108083,7 33937900 33937900 Estadual sem nome 
774312 774312 160,46 50618,04 0 0 Estadual sem nome 
77432 77432 18358,6 65882,14 97718600 97718600 Estadual sem nome 
77434 774345 5522,67 72128,62 27469300 27469300 Estadual sem nome 
77434 774343 2061,48 70067,14 8374930 42000640 Estadual sem nome 
77434 774341 3588,55 66478,59 11281700 74719740 Estadual sem nome 

774342 774342 7376,63 70067,14 21437400 21437400 Estadual sem nome 
774344 774344 3516,5 72128,62 6156410 6156410 Estadual sem nome 
77436 77436 8155,86 70513,16 47061700 47061700 Estadual sem nome 
77438 77438 11170,7 82271,56 52249900 52249900 Estadual sem nome 

7744 7744953 4947,3 201734,02 23030600 956278300 Estadual Rio Juquiá 
7744 7744955 4674,61 206681,32 19344400 872128100 Estadual Rio Juquiá 
7744 7744951 9973,64 191760,38 55904500 1052371300 Estadual Rio Juquiá 
7744 7744957 3368,48 211355,93 19718800 802908300 Estadual Rio Juquiá 
7744 774497 6926,33 214724,41 26624400 560334700 Estadual Rio Juquiá 
7744 7744991 4751,69 221650,74 22875000 297619300 Estadual Rio Juquiá 
7744 7744933 6502,57 185257,81 36012600 1207264900 Estadual Rio Juquiá 
7744 7744995 8394,24 237349,53 32472400 104400100 Estadual Rio Juquiá 
7744 7744993 10947,1 226402,43 48563200 193399700 Estadual Rio Juquiá 
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Rio Bacia 
Compri-
mento 

Distancia 
até foz da 
bacia 

Área de 
contribuicao 

Área a 
montante 

Dominia-
lidade 

Nome do 
rio 

7744 7744931 8512,13 176745,68 40156100 1363706000 Estadual Rio Juquiá 
7744 7744915 4323,93 172421,75 12800900 1542320900 Estadual Rio Juquiá 
7744 7744997 9028,89 245743,77 39281300 39281300 Estadual Rio Juquiá 
7744 7744913 12844,8 159576,95 77480800 1671831600 Estadual Rio Juquiá 
7744 7744911 24603,2 134973,75 115999000 1844111500 Estadual Rio Juquiá 
7744 774475 153,54 134820,21 0 2506490250 Estadual Rio Juquiá 
7744 774473 9823,93 124996,28 46219300 2584365450 Estadual Rio Juquiá 
7744 774471 9086,13 115910,15 36719400 2650397850 Estadual Rio Juquiá 
7744 774453 16548,7 99361,45 85187500 4513430740 Estadual Rio Juquiá 
7744 77443 1042,23 87593,82 375102 5179370342 Estadual Rio Juquiá 
7744 774451 10725,4 88636,05 45906200 4712398140 Estadual Rio Juquiá 
7744 77441 5001,32 82592,5 10218800 5509827422 Estadual Rio Juquiá 

77442 774429 13988,9 118409,1 68613200 68613200 Estadual sem nome 
77442 774427 9745,86 108663,24 33093900 123081400 Estadual sem nome 

77442 774425 2687,81 105975,43 5656280 143644180 Estadual 
Rio do 
Quilombo 

77442 774423 3741,51 102233,92 17187300 237457080 Estadual 
Rio do 
Quilombo 

77442 774421 14640,1 87593,82 53812900 320238280 Estadual 
Rio do 
Quilombo 

774422 774422 6501,98 102233,92 28968300 28968300 Estadual sem nome 
774424 774424 15676,4 105975,43 76625600 76625600 Estadual sem nome 

774426 774426 3680,19 108663,24 14906500 14906500 Estadual 
Rio do 
Quilombo 

774428 774428 5238,96 118409,1 21374300 21374300 Estadual sem nome 

77444 7744493 11232,4 130925,81 36753100 36753100 Estadual 
Ribeirão 
Temível 

77444 7744491 13551 117374,81 39916500 90163700 Estadual 
Ribeirão 
Temível 

77444 774447 6253,04 111121,77 21031900 185128600 Estadual Rio Ipiranga 
77444 774445 14016,1 97105,67 36811800 257503900 Estadual Rio Ipiranga 
77444 774443 1490,94 95614,73 1718900 320629300 Estadual Rio Ipiranga 
77444 774441 6978,68 88636,05 21249800 466597100 Estadual Rio Ipiranga 

774442 774442 30262,8 95614,73 124718000 124718000 Estadual Rio Preto 
774444 774444 10704,8 97105,67 61406500 61406500 Estadual sem nome 
774446 774446 9850,07 111121,77 35563500 35563500 Estadual sem nome 
774448 774448 16448,3 117374,81 73933000 73933000 Estadual sem nome 

7744492 7744492 2436,98 130925,81 13494100 13494100 Estadual sem nome 

774452 7744523 22021,1 104562,26 92810600 92810600 Estadual 
Ribeirão 
Fundo 

774452 7744521 5200,81 99361,45 12562700 153061200 Estadual 
Ribeirão 
Fundo 

7744522 7744522 8544,99 104562,26 47687900 47687900 Estadual sem nome 

77446 7744675 6525,63 160960,7 24874400 532562320 Estadual 
Rio São 
Lourencinho 

77446 7744691 1999,14 167486,33 6782020 342251920 Estadual 
Rio São 
Lourencinho 

77446 7744693 4586,9 169485,47 23687200 229625900 Estadual 
Rio São 
Lourencinho 

77446 7744695 32647 174072,37 140877000 140877000 Estadual 
Rio São 
Lourencinho 

77446 7744673 3339,34 157621,36 14999300 592218020 Estadual 
Rio São 
Lourencinho 

77446 7744671 9543,96 148077,4 61875100 732124920 Estadual Rio São 
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Rio Bacia 
Compri-
mento 

Distancia 
até foz da 
bacia 

Área de 
contribuicao 

Área a 
montante 

Dominia-
lidade 

Nome do 
rio 
Lourencinho 

77446 7744653 5272,42 142804,98 17062800 1291251410 Estadual 
Rio São 
Lourencinho 

77446 7744651 3701,79 139103,19 10718900 1362720010 Estadual 
Rio São 
Lourencinho 

77446 7744633 10532,4 128570,79 43967400 1523251410 Estadual 
Rio São 
Lourencinho 

77446 7744631 2176,14 126394,65 3249880 1600563590 Estadual 
Rio São 
Lourencinho 

77446 774461 10484,5 115910,15 45656800 1777845390 Estadual 
Rio São 
Lourencinho 

774462 774462 23250,1 126394,65 131625000 131625000 Estadual sem nome 

7744632 7744632 13681,8 128570,79 74062300 74062300 Estadual 
Ribeirão 
Binguá 

774464 774464 16735,2 139103,19 116564000 116564000 Estadual Rio do Fau 
7744652 7744652 9193,42 142804,98 60749700 60749700 Estadual sem nome 

774466 7744661 19193,8 148077,4 137470000 542063690 Estadual 
Rio 
Guanhanha 

774466 7744665 2275,79 170620,93 3819340 193406840 Estadual 
Rio 
Guanhanha 

774466 7744663 3349,73 167271,2 9406250 328125090 Estadual 
Rio 
Guanhanha 

774466 7744667 18133,6 172896,72 135500000 135500000 Estadual 
Rio 
Guanhanha 

7744662 7744662 13771,2 167271,2 76468600 76468600 Estadual sem nome 

7744664 7744664 15819,2 170620,93 125312000 125312000 Estadual 
Rio do 
Azeite 

7744666 7744666 8808,22 172896,72 54087500 54087500 Estadual sem nome 
7744672 7744672 12201,5 157621,36 78031800 78031800 Estadual sem nome 
7744674 7744674 10320,5 160960,7 44656400 44656400 Estadual sem nome 

774468 774468 33509,5 167486,33 165436000 165436000 Estadual 

Ribeirão do 
Braço 
Grande ou 
Pedrado 

7744692 7744692 23025,5 169485,47 105844000 105844000 Estadual 
Ribeirão do 
Bracinho 

7744694 7744694 11216,2 174072,37 65061700 65061700 Estadual sem nome 
774472 774472 7187,99 124996,28 29313000 29313000 Estadual sem nome 
774474 774474 8030,31 134820,21 31655900 31655900 Estadual sem nome 
77448 774489 26547,7 165011,8 167558000 167558000 Estadual Rio Verde 
77448 774487 7806,09 157205,71 30656300 322022500 Estadual Rio Verde 
77448 7744833 2194,31 149106,57 3187450 463189850 Estadual Rio Açungui 
77448 774485 5904,83 151300,88 16687400 414033400 Estadual Rio Açungui 
77448 7744831 4894,01 144212,56 10188000 503815350 Estadual Rio Açungui 
77448 774481 9238,81 134973,75 25281400 662378750 Estadual Rio Açungui 

774482 774482 26479,6 144212,56 133282000 133282000 Estadual 
Rio das 
Corujas 

7744832 7744832 7646,31 149106,57 30437500 30437500 Estadual sem nome 
774484 774484 13224,7 151300,88 45969000 45969000 Estadual sem nome 
774486 774486 18858,4 157205,71 75323500 75323500 Estadual sem nome 
774488 7744885 8151,12 173392,56 25547200 25547200 Estadual sem nome 

774488 7744883 5113,57 168278,99 29790100 74613200 Estadual 
Ribeirão da 
Tapera 

774488 7744881 3267,19 165011,8 13655600 123808200 Estadual 
Ribeirão da 
Tapera 
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Rio Bacia 
Compri-
mento 

Distancia 
até foz da 
bacia 

Área de 
contribuicao 

Área a 
montante 

Dominia-
lidade 

Nome do 
rio 

7744882 7744882 10330,5 168278,99 35539400 35539400 Estadual sem nome 

7744884 7744884 6025,35 173392,56 19275900 19275900 Estadual 
Ribeirão da 
Tapera 

7744912 7744912 9220,8 159576,95 56280900 56280900 Estadual sem nome 
7744914 7744914 11047,1 172421,75 52029900 52029900 Estadual sem nome 

774492 774492 27240,5 176745,68 165814000 165814000 Estadual 
Rio Juquia-
guaçu 

7744932 7744932 18613,9 185257,81 116285000 116285000 Estadual sem nome 

774494 774494 23435,5 191760,38 118881000 118881000 Estadual 
Rio do 
Peixe 

7744952 7744952 8112,53 201734,02 40188500 40188500 Estadual sem nome 
7744954 7744954 12913,3 206681,32 61119600 61119600 Estadual sem nome 
7744956 7744956 9372,55 211355,93 49875400 49875400 Estadual sem nome 

774496 7744963 16739,2 224294,19 132818000 132818000 Estadual sem nome 
774496 7744961 9569,78 214724,41 44439600 222854800 Estadual sem nome 

7744962 7744962 7824,73 224294,19 45597200 45597200 Estadual sem nome 

774498 7744983 17226,9 236671,24 103673000 103673000 Estadual 
Rio São 
Lourenço 

774498 7744981 15020,5 221650,74 89718800 236091000 Estadual 
Rio São 
Lourenço 

7744982 7744982 8071,76 236671,24 42699200 42699200 Estadual sem nome 
7744992 7744992 15928,6 226402,43 81344600 81344600 Estadual sem nome 
7744994 7744994 11097,6 237349,53 40436400 40436400 Estadual sem nome 
7744996 7744996 7375,08 245743,77 32646400 32646400 Estadual sem nome 

774512 774512 8801,26 96517,3 39344100 39344100 Estadual sem nome 
77452 774529 8946,2 132401,04 47524900 47524900 Estadual sem nome 
77452 774527 7993,97 124407,07 25313700 115036500 Estadual Rio Etá 
77452 774525 11937,9 112469,17 43373800 200911300 Estadual Rio Etá 
77452 774523 1821,01 110648,16 4937620 264881220 Estadual Rio Etá 
77452 774521 8789,27 101858,89 38030200 377223120 Estadual Rio Etá 

774522 774522 21698 110648,16 74311700 74311700 Estadual sem nome 
774524 774524 12414,3 112469,17 59032300 59032300 Estadual sem nome 
774526 774526 8904,79 124407,07 42501000 42501000 Estadual sem nome 
774528 774528 8284,04 132401,04 42197900 42197900 Estadual Rio Etá 
774532 774532 6713,39 108937,69 31844100 31844100 Estadual sem nome 
774534 774534 14842 115177,25 91156300 91156300 Estadual sem nome 
774536 774536 19132,5 143544,05 110094000 110094000 Estadual sem nome 
77454 774549 13895,9 184958,83 43905700 43905700 Estadual sem nome 
77454 774545 1651,16 181867,27 1624800 141812200 Estadual sem nome 
77454 774547 1440,4 183518,43 1312500 86092800 Estadual sem nome 
77454 774543 4576,62 177290,65 12593900 195354100 Estadual Rio Taquari 
77454 774541 22411,8 154878,85 117344000 387308200 Estadual Rio Taquari 

774542 774542 19575,1 177290,65 74610100 74610100 Estadual sem nome 
774544 774544 10774,6 181867,27 40948000 40948000 Estadual Rio Taquari 
774546 774546 15699,6 183518,43 54094600 54094600 Estadual sem nome 
774548 774548 10959 184958,83 40874600 40874600 Estadual sem nome 
774552 774552 23619,4 168516,45 111814000 111814000 Estadual sem nome 

77456 774561 6152,62 169599,72 27124300 262592000 Estadual 
Rio do 
Batatal 

77456 774563 8288,42 175752,34 35686700 180560800 Estadual 
Rio do 
Batatal 

77456 774565 13847,6 184040,76 83624700 83624700 Estadual 
Rio do 
Batatal 

774562 774562 10572,4 175752,34 54906900 54906900 Estadual sem nome 
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774564 774564 9506,45 184040,76 61249400 61249400 Estadual sem nome 
774572 774572 13626,1 185280,62 76499600 76499600 Estadual sem nome 
774574 774574 14375,4 188944,99 87095000 87095000 Estadual sem nome 

77458 774587 16563,9 223022 104588000 104588000 Estadual 
Rio dos 
Pilões 

77458 774585 6231,94 216790,06 25000600 192491900 Estadual 
Rio dos 
Pilões 

77458 774583 12647,5 204142,56 60593400 374470300 Estadual 
Rio dos 
Pilões 

77458 774581 12263,2 191879,36 42937300 561998710 Estadual 
Rio dos 
Pilões 

774582 7745823 13569,1 207232,43 77310900 77310900 Estadual sem nome 
774582 7745821 3089,87 204142,56 8375710 144591110 Estadual sem nome 

7745822 7745822 14033,7 207232,43 58904500 58904500 Estadual sem nome 
774584 774584 19108,7 216790,06 121385000 121385000 Estadual sem nome 
774586 774586 15683,8 223022 62903300 62903300 Estadual sem nome 

774592 7745923 22044,6 221716,94 117027000 117027000 Estadual 
Rio 
Iporanga 

774592 7745921 6605,08 215111,86 25814400 202654600 Estadual 
Rio 
Iporanga 

7745922 7745922 9450,12 221716,94 59813200 59813200 Estadual sem nome 
774594 774594 11170,3 217747,27 59749200 59749200 Estadual sem nome 
774596 774596 24461 219133,91 160630000 160630000 Estadual Rio Betari 

7746 774611 4616,47 235184,81 5875050 3401415631 Federal Rio Pardo 
7746 774613 630,43 239801,28 0 3331321481 Federal Rio Pardo 
7746 774615 21833,6 240431,71 91749900 3215760481 Federal Rio Pardo 
7746 774617 2568,97 262265,31 3750300 2996166581 Federal Rio Pardo 
7746 774619 2168,65 264834,28 2281260 2878352281 Federal Rio Capivari 
7746 774631 15126,9 267002,93 57280600 2166256771 Federal Rio Capivari 
7746 774633 11247,2 282129,83 44468500 2040759071 Federal Rio Capivari 
7746 77465 12883,6 293377,03 63344100 1489412371 Federal Rio Capivari 
7746 774671 32662,6 306260,63 171937000 1240882141 Federal Rio Capivari 
7746 774673 17457,9 338923,23 136218000 986569941 Federal Rio Capivari 
7746 774691 3818,74 356381,13 7218790 561571151 Federal Rio Capivari 
7746 774697 33817,6 369585,34 209526000 209526000 Federal Rio Capivari 
7746 774693 8309,75 360199,87 27249200 395881861 Federal Rio Capivari 
7746 774695 1075,72 368509,62 624961 297071061 Federal Rio Capivari 

774612 774612 10542,1 239801,28 64219100 64219100 Estadual sem nome 
774614 774614 20113,8 240431,71 115561000 115561000 Estadual sem nome 
774616 774616 23734,9 262265,31 127844000 127844000 Estadual sem nome 
774618 7746183 4862,2 273524,3 42281600 42281600 Estadual Rio Pardo 
774618 7746181 8690,02 264834,28 46782100 114064000 Estadual Rio Pardo 

7746182 7746182 4375,23 273524,3 25000300 25000300 Estadual sem nome 
77462 774621 5694,23 267002,93 21781100 709814250 Estadual Rio Turvo 
77462 774623 15932,7 272697,16 85344500 557562150 Estadual Rio Turvo 
77462 774625 10949,9 288629,86 50314300 391438250 Estadual Rio Turvo 
77462 7746273 2599,74 303808,18 3500130 203780950 Estadual Rio Turvo 
77462 7746271 4228,42 299579,76 10187500 274218750 Estadual Rio Turvo 
77462 7746291 3299,81 306407,92 9187820 112092920 Estadual sem nome 
77462 7746293 11251,9 309707,73 55374100 55374100 Estadual sem nome 

774622 774622 21156,6 272697,16 130471000 130471000 Estadual sem nome 
774624 774624 11174,3 288629,86 80779400 80779400 Estadual sem nome 
774626 774626 10754,4 299579,76 66905200 66905200 Estadual sem nome 

7746272 7746272 16777,9 303808,18 60250300 60250300 Estadual sem nome 
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774628 774628 18069,8 306407,92 88187900 88187900 Estadual Rio Turvo 
7746292 7746292 11824,2 309707,73 47531000 47531000 Estadual sem nome 

774632 774632 12938,6 282129,83 68217100 68217100 Estadual sem nome 

77464 774641 9724,14 293377,03 34313200 506878200 Estadual 
Rio Patunã 
ou Uberaba 

77464 774643 40627,1 303101,17 243096000 243096000 Estadual 
Rio Patunã 
ou Uberaba 

774642 774642 41947,1 303101,17 229469000 229469000 Estadual 
Rio São 
Miguel 

77466 774661 2634,7 306260,63 6937130 185186130 Federal sem nome 
77466 774663 19322,7 308895,33 97687300 97687300 Federal sem nome 

774662 774662 10778,8 308895,33 80561700 80561700 Federal sem nome 
774672 774672 15229,4 338923,23 82375200 82375200 Estadual sem nome 

77468 774681 2336,57 356381,13 5093790 288780790 Estadual 
Rio 
Marrecas 

77468 774683 16951,2 358717,7 149501000 149501000 Estadual sem nome 

774682 774682 21673,7 358717,7 134186000 134186000 Estadual 
Rio 
Marrecas 

774692 7746921 4877,52 360199,87 16125600 158470500 Estadual sem nome 
774692 7746923 12215,4 365077,39 88124900 88124900 Estadual sem nome 

7746922 7746922 14920 365077,39 54220000 54220000 Estadual sem nome 
774694 774694 16561,2 368509,62 71561600 71561600 Estadual sem nome 
774696 774696 15785,2 369585,34 86920100 86920100 Estadual sem nome 

7747112 7747112 23496,1 246996,11 156312000 156312000 Estadual sem nome 

774712 7747121 15860,1 256086,82 87312000 399530000 Estadual 
Rio São 
Sebastião 

774712 7747123 29835,8 271946,92 194624000 194624000 Estadual 
Rio São 
Sebastião 

7747122 7747122 22530,3 271946,92 117594000 117594000 Estadual sem nome 
7747132 7747132 9854,73 257297,28 96530600 96530600 Estadual sem nome 

774714 774714 25365,6 258777,46 178197000 178197000 Estadual sem nome 

774716 7747161 38967,1 277662,36 234094000 305686700 Estadual 
Ribeirão 
Grande 

774716 7747163 7057,27 316629,46 36969300 36969300 Estadual sem nome 

7747162 7747162 9023,95 316629,46 34623400 34623400 Estadual 
Ribeirão 
Grande 

7747172 7747172 15946,4 279403,25 87374100 87374100 Estadual sem nome 
774718 7747183 22933,2 289486,96 110190000 110190000 Estadual sem nome 
774718 7747181 3542,41 285944,55 15312700 214697200 Estadual sem nome 

7747182 7747182 19752,5 289486,96 89194500 89194500 Estadual sem nome 
77472 774725 4134,46 325233,98 7875260 265980260 Estadual sem nome 
77472 774727 25107,5 329368,44 145748000 145748000 Estadual sem nome 
77472 774723 28948,5 296285,48 129717000 565160760 Estadual sem nome 
77472 774721 6539,6 289745,88 33061600 698223360 Estadual sem nome 

774722 774722 17492,9 296285,48 100001000 100001000 Estadual sem nome 
774724 7747243 12233,6 334548,33 81436500 81436500 Estadual sem nome 
774724 7747241 9314,35 325233,98 48520200 169463500 Estadual sem nome 

7747242 7747242 6313 334548,33 39506800 39506800 Estadual sem nome 
774726 774726 18008,7 329368,44 112357000 112357000 Estadual sem nome 

774732 774732 31295,5 306722,68 154783000 154783000 Estadual 
Rio do 
Rocha 

7747332 7747332 28125,1 309769 123376000 123376000 Estadual sem nome 
774734 7747343 11619,1 319613,01 53811600 53811600 Estadual sem nome 
774734 7747341 6449,9 313163,11 26531800 127968300 Estadual sem nome 
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7747342 7747342 9145,1 319613,01 47624900 47624900 Estadual sem nome 

774736 7747367 5692,36 366678,03 34631900 34631900 Federal 
Rio 
Itapirapuã 

774736 7747365 16026,8 350651,23 70801600 107110480 Federal 
Rio 
Itapirapuã 

774736 7747363 15424,2 335227,03 71687100 243173680 Federal 
Rio 
Itapirapuã 

774736 7747361 18856,6 316370,43 87500700 464021380 Federal 
Rio 
Itapirapuã 

7747362 7747362 22646,9 335227,03 133347000 133347000 Estadual sem nome 
7747364 7747364 10722,8 350651,23 64376100 64376100 Estadual sem nome 
7747366 7747366 2174,35 366678,03 1676980 1676980 Federal sem nome 
7747372 7747372 23501,4 320543,14 115751000 115751000 Estadual sem nome 

774738 7747381 8575,32 324285,81 41844300 145592600 Estadual sem nome 
774738 7747383 17864,2 332861,13 64593500 64593500 Estadual sem nome 

7747382 7747382 10267,3 332861,13 39154800 39154800 Estadual sem nome 
7747392 7747392 13950,3 327915,57 81375800 81375800 Estadual sem nome 

77474 774741 10621,3 335713,5 58780000 464251577 Estadual 
Rio Ponta 
Grossa 

77474 774743 3385,39 346334,8 15250800 359158377 Estadual 
Rio Ponta 
Grossa 

77474 774745 9175,42 349720,19 43562100 244657777 Estadual 
Rio Ponta 
Grossa 

77474 774747 1050,01 358895,61 468887 172844177 Estadual 
Rio Ponta 
Grossa 

77474 7747491 3285,77 359945,62 5562390 105468290 Estadual 
Rio Ponta 
Grossa 

77474 7747493 19012,3 363231,39 73436500 73436500 Estadual 
Rio Ponta 
Grossa 

774742 774742 8420,47 346334,8 46313200 46313200 Estadual sem nome 
774744 7747441 5402,18 349720,19 25780900 99249800 Estadual sem nome 
774744 7747443 11866,8 355122,37 49969300 49969300 Estadual sem nome 

7747442 7747442 4943,37 355122,37 23499600 23499600 Estadual sem nome 
774746 774746 8632,05 358895,61 28251500 28251500 Estadual sem nome 
774748 774748 17047,3 359945,62 66907000 66907000 Estadual sem nome 

7747492 7747492 7283,74 363231,39 26469400 26469400 Estadual sem nome 
77476 774767 12478,2 368504,68 83354400 83354400 Estadual Rio Turvo 
77476 774765 15473,6 353031,08 67000900 190479700 Estadual Rio Turvo 
77476 774763 2620,27 350410,81 8499900 332586600 Estadual Rio Turvo 
77476 774761 11878,8 338532,01 55687700 467158900 Estadual Rio Turvo 

774762 774762 24528,3 350410,81 78884600 78884600 Estadual sem nome 
774764 7747643 14284,8 364293,08 76702100 76702100 Estadual Rio Teixeira 
774764 7747641 11262 353031,08 32874600 133607000 Estadual Rio Teixeira 

7747642 7747642 9277,79 364293,08 24030300 24030300 Estadual sem nome 
774766 774766 9307,38 368504,68 40124400 40124400 Estadual sem nome 
774772 774772 31381,5 349266,01 143748000 143748000 Estadual Rio Bomba 
774774 774774 12228,7 353426,78 88688100 88688100 Estadual sem nome 

77478 7747811 14520,4 358258,16 65593200 604278405 Estadual 
Rio da 
Piedade 

77478 7747813 12034,7 372778,56 45780500 480309405 Estadual 
Rio da 
Piedade 

77478 774783 7525,57 384813,26 29031100 350403605 Estadual 
Rio da 
Piedade 

77478 774785 6944,17 392338,83 28531300 255436005 Estadual Rio Santana 
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77478 774787 1338,29 399283 968805 124687705 Estadual sem nome 
77478 774789 13965,4 400621,29 64718600 64718600 Estadual sem nome 

7747812 7747812 9356,27 372778,56 58375800 58375800 Estadual sem nome 
774782 774782 14904,3 384813,26 84125300 84125300 Estadual sem nome 

774784 774784 13791 392338,83 65936500 65936500 Estadual 
Rio da 
Piedade 

774786 774786 20154,2 399283 102217000 102217000 Estadual Rio Santana 
774788 774788 12142,3 400621,29 59000300 59000300 Estadual sem nome 

7748 774811 4339,47 367444,6 10750400 1572201870 Estadual 

Rio da 
Ribeira do 
Iguape 

7748 774813 5681,44 371784,07 18342700 1464388570 Estadual 

Rio da 
Ribeira do 
Iguape 

7748 774831 1930,54 377465,51 7906710 1279487340 Estadual 

Rio da 
Ribeira do 
Iguape 

7748 774833 7511,35 379396,05 40561900 1217173530 Estadual 

Rio da 
Ribeira do 
Iguape 

7748 774851 5682,87 386907,4 39343800 965156800 Estadual 

Rio da 
Ribeira do 
Iguape 

7748 774853 5749,39 392590,27 19032100 811438000 Estadual 

Rio da 
Ribeira do 
Iguape 

7748 774855 3684,33 398339,66 10437900 688494900 Estadual 

Rio da 
Ribeira do 
Iguape 

7748 774893 2696,26 421338,98 6562310 188952710 Estadual 

Rio da 
Ribeira do 
Iguape 

7748 774891 3567,69 417771,29 8687590 257815200 Estadual 

Rio da 
Ribeira do 
Iguape 

7748 77487 15747,3 402023,99 53625200 495870700 Estadual 

Rio da 
Ribeira do 
Iguape 

7748 774895 18866,5 424035,24 123884000 123884000 Estadual 

Rio da 
Ribeira do 
Iguape 

774812 774812 17240,5 371784,07 97062900 97062900 Estadual sem nome 

77482 774825 6737,68 394800,39 46356000 46356000 Estadual 
Rio 
Socavão 

77482 774823 13811,7 380988,69 31593000 123433600 Estadual 
Rio 
Socavão 

77482 774821 3523,18 377465,51 7375430 166558530 Estadual 
Rio 
Socavão 

774822 774822 12342 380988,69 35749500 35749500 Estadual sem nome 
774824 774824 14157,1 394800,39 45484600 45484600 Estadual sem nome 
774832 774832 16011,8 379396,05 54407100 54407100 Estadual sem nome 

77484 774843 25884,4 390775,93 118898000 118898000 Estadual 
Rio 
Caratuva 

77484 774841 3868,53 386907,4 8812430 211454830 Estadual 
Rio 
Caratuva 
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774842 774842 18534,7 390775,93 83744400 83744400 Estadual sem nome 
774852 774852 17292,8 392590,27 114375000 114375000 Estadual sem nome 
774854 774854 17704,5 398339,66 103911000 103911000 Estadual sem nome 
77486 774861 11765,6 402023,99 50811900 182186300 Estadual sem nome 
77486 774863 16288,8 413789,59 77904900 77904900 Estadual sem nome 

774862 774862 12027,6 413789,59 53469500 53469500 Estadual sem nome 
77488 774881 6659,35 417771,29 36969300 184430300 Estadual sem nome 
77488 774883 13556,8 424430,64 76760500 76760500 Estadual sem nome 

774882 774882 12252,2 424430,64 70700500 70700500 Estadual sem nome 
774892 774892 8604,49 421338,98 60174900 60174900 Estadual sem nome 
774894 774894 10675 424035,24 58506400 58506400 Estadual sem nome 
77492 774921 4903,87 380493,5 16531900 154032000 Estadual sem nome 
77492 774923 14349,8 385397,37 69125300 69125300 Estadual sem nome 

774922 774922 10689,4 385397,37 68374800 68374800 Estadual sem nome 

77494 774941 1910,01 409439 2781360 359246260 Estadual 
Rio 
Conceição 

77494 774943 4285,7 411349,01 13438500 211991900 Estadual 
Rio 
Conceição 

77494 774945 22217,5 415634,71 102851000 102851000 Estadual sem nome 

774942 774942 33574,5 411349,01 144473000 144473000 Estadual 
Rio 
Tacaniça 

774944 774944 23046,8 415634,71 95702400 95702400 Estadual 
Rio 
Conceição 

77496 774961 13213,6 414424 51750400 127672600 Estadual sem nome 
77496 774963 15443,5 427637,6 64203400 64203400 Estadual sem nome 

774962 774962 1922,68 427637,6 11718800 11718800 Estadual sem nome 
774972 774972 11788,9 415806,3 87938100 87938100 Estadual sem nome 
774974 774974 22193,3 416923,79 87355000 87355000 Estadual sem nome 
774976 774976 11313 422692,81 58968700 58968700 Estadual sem nome 
77498 774983 6946,48 437033,79 33998900 119991700 Estadual Rio Açungui 
77498 774981 3550,98 433482,81 5968790 177762490 Estadual Rio Açungui 
77498 774985 12114,3 443980,27 60555800 60555800 Estadual Rio Açungui 

774982 774982 9915,73 437033,79 51802000 51802000 Estadual sem nome 
774984 774984 7144,88 443980,27 25437000 25437000 Estadual sem nome 
774992 774992 12449,5 446905,81 66423200 66423200 Estadual sem nome 

774 774511 13924,8 82592,5 37750300 15378898181 Federal 

Rio da 
Ribeira do 
Iguape 

774 774531 7078,8 101858,89 20437400 14906049361 Federal 

Rio da 
Ribeira do 
Iguape 

774 774533 6239,56 108937,69 12343300 14853767861 Federal 

Rio da 
Ribeira do 
Iguape 

774 77437 11758,4 70513,16 36219600 20977195103 Federal 

Rio da 
Ribeira do 
Iguape 

774 77435 4034,57 66478,59 7312500 21031569303 Federal 

Rio da 
Ribeira do 
Iguape 

774 77433 596,45 65882,14 312500 21106601543 Federal 

Rio da 
Ribeira do 
Iguape 

774 774535 28366,8 115177,25 115187000 14750268261 Federal 
Rio da 
Ribeira do 
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Iguape 

774 774313 15264,1 50618,04 60280900 21264601043 Federal 

Rio da 
Ribeira do 
Iguape 

774 774575 2934,37 188944,99 6312360 13395303211 Federal 

Rio da 
Ribeira do 
Iguape 

774 774537 11334,8 143544,05 48968800 14524987261 Federal 

Rio da 
Ribeira do 
Iguape 

774 774573 3664,37 185280,62 6719110 13489117321 Federal 

Rio da 
Ribeira do 
Iguape 

774 774591 23232,5 191879,36 97156300 12826992141 Federal 

Rio da 
Ribeira do 
Iguape 

774 774553 1083,27 168516,45 2312440 13919771461 Federal 

Rio da 
Ribeira do 
Iguape 

774 774593 2635,41 215111,86 4498180 12527181241 Federal 

Rio da 
Ribeira do 
Iguape 

774 774571 15680,9 169599,72 89250100 13654867021 Federal 

Rio da 
Ribeira do 
Iguape 

774 774551 13637,6 154878,85 57124800 14088710261 Federal 

Rio da 
Ribeira do 
Iguape 

774 774595 1386,64 217747,27 843508 12462933861 Federal 

Rio da 
Ribeira do 
Iguape 

774 774719 3801,33 285944,55 7093640 7202810292 Federal 

Rio da 
Ribeira do 
Iguape 

774 774311 16481,5 34136,54 72687400 21337288443 Federal 

Rio da 
Ribeira do 
Iguape 

774 7747133 1480,18 257297,28 1937700 8108203782 Federal 

Rio da 
Ribeira do 
Iguape 

774 7747173 6541,3 279403,25 23219000 7440726492 Federal 

Rio da 
Ribeira do 
Iguape 

774 7747333 3394,11 309769 9655950 6136771382 Federal 

Rio da 
Ribeira do 
Iguape 

774 77417 1572,23 32564,31 2718660 22890158053 Federal 

Rio da 
Ribeira do 
Iguape 

774 77415 128,01 32436,3 0 23064877753 Federal 

Rio da 
Ribeira do 
Iguape 

774 7747331 3046,32 306722,68 9624910 6269772292 Federal 

Rio da 
Ribeira do 
Iguape 
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Rio Bacia 
Compri-
mento 

Distancia 
até foz da 
bacia 

Área de 
contribuicao 

Área a 
montante 

Dominia-
lidade 

Nome do 
rio 

774 7747131 1210,46 256086,82 1249940 8205984322 Federal 

Rio da 
Ribeira do 
Iguape 

774 7747171 1740,89 277662,36 2968890 7531069482 Federal 

Rio da 
Ribeira do 
Iguape 

774 774731 16976,8 289745,88 72938000 6497493292 Federal 

Rio da 
Ribeira do 
Iguape 

774 774715 18884,9 258777,46 91312900 7928069082 Federal 

Rio da 
Ribeira do 
Iguape 

774 774597 16050,9 219133,91 57969000 12301460353 Federal 

Rio da 
Ribeira do 
Iguape 

774 774735 3207,32 313163,11 13780600 5999147132 Federal 

Rio da 
Ribeira do 
Iguape 

774 7747113 9090,71 246996,11 29281800 8634796122 Federal 

Rio da 
Ribeira do 
Iguape 

774 7747111 11811,3 235184,81 50967600 8842075722 Federal 

Rio da 
Ribeira do 
Iguape 

774 77413 14810,4 17625,9 53188200 23273315053 Federal 

Rio da 
Ribeira do 
Iguape 

774 7747371 4172,71 316370,43 15093800 5521345152 Federal 

Rio da 
Ribeira do 
Iguape 

774 7747373 3742,67 320543,14 12811900 5390500352 Federal 

Rio da 
Ribeira do 
Iguape 

774 77411 17625,9 0 84688900 23494253883 Federal 

Rio da 
Ribeira do 
Iguape 

774 7747391 3629,76 324285,81 8843630 5232095852 Federal 

Rio da 
Ribeira do 
Iguape 

774 7747393 7797,93 327915,57 22749800 5141876422 Federal 

Rio da 
Ribeira do 
Iguape 

774 77475 2818,51 335713,5 6187320 4654875045 Federal 

Rio da 
Ribeira do 
Iguape 

774 774771 10734 338532,01 38937200 4181528825 Federal 

Rio da 
Ribeira do 
Iguape 

774 774773 4160,77 349266,01 17750800 3998843625 Federal 

Rio da 
Ribeira do 
Iguape 

774 774775 4831,38 353426,78 17468500 3892404725 Federal 

Rio da 
Ribeira do 
Iguape 

774 77479 9186,44 358258,16 49156000 3270657820 Federal Rio da 
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Rio Bacia 
Compri-
mento 

Distancia 
até foz da 
bacia 
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Ribeira do 
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774 77491 13048,9 367444,6 69499600 1649299950 Federal Rio Açungui 
774 77493 28945,5 380493,5 186781000 1425768350 Federal Rio Açungui 
774 77495 4985 409439 14687600 879741090 Federal Rio Açungui 
774 774971 1382,3 414424 1249880 737380890 Federal Rio Açungui 
774 774973 1117,49 415806,3 1499920 648192910 Federal Rio Açungui 
774 774975 5769,02 416923,79 21125500 559337990 Federal Rio Açungui 
774 774977 10790 422692,81 54749100 479243790 Federal Rio Açungui 
774 774991 13423 433482,81 87544000 246732200 Federal Rio Açungui 
774 774993 10835,6 446905,81 92765000 92765000 Federal Rio Açungui 

77412 774121 2435,13 17625,9 4031330 136249930 Estadual sem nome 
77412 774123 21470,4 20061,03 98031000 98031000 Estadual sem nome 

774122 774122 6862,8 20061,03 34187600 34187600 Estadual sem nome 

77414 774141 4499,53 32436,3 11436600 155249100 Estadual 

Rio 
Pariquera 
Mirim 

77414 774143 9656,93 36935,83 38655600 85592400 Estadual 

Rio 
Pariquera 
Mirim 

77414 774145 8453,48 46592,76 27249800 27249800 Estadual sem nome 
774142 774142 12613,7 36935,83 58220100 58220100 Estadual sem nome 

774144 774144 5143,81 46592,76 19687000 19687000 Estadual 

Rio 
Pariquera 
Mirim 

77416 774161 24670,1 32564,31 109657000 174719700 Estadual 
Rio 
Pariqueraçu 

77416 774163 8569,13 57234,41 35875000 35875000 Estadual 
Rio 
Pariqueraçu 

774162 774162 8982,3 57234,41 29187700 29187700 Estadual sem nome 

7742 774213 16942,9 38360,5 52843000 1476494600 Estadual 
Rio 
Jacupiranga 

7742 774231 4009,51 55303,4 15625000 1288433600 Estadual 
Rio 
Jacupiranga 

7742 774211 4223,96 34136,54 7454450 1550150950 Estadual 
Rio 
Jacupiranga 

7742 774233 4825,55 59312,91 11718200 1229808600 Estadual 
Rio 
Jacupiranga 

7742 774235 4013,26 64138,46 12094000 1128371200 Estadual 
Rio 
Jacupiranga 

7742 77425 3242,51 68151,72 10781200 926997900 Estadual Rio Guaraú 
7742 77427 7662,38 71394,23 26219700 806373700 Estadual Rio Guaraú 
7742 774291 10385,6 79056,61 43157000 403530600 Estadual sem nome 
7742 774293 8020,71 89442,21 38031300 251624600 Estadual sem nome 
7742 774295 6106,78 97462,92 21218600 153125100 Estadual sem nome 
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