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RESUMO 

O rio Pirapó é de suma importância para sua área de drenagem, principalmente 

porque serve como fonte de abastecimento público. Esse projeto objetivou elaborar 

uma ferramenta que gere subsídios à gestão de bacias hidrográficas. A elaboração 

desses subsídios conta com a construção de um modelo hidrológico para a bacia do 

rio Pirapó, além da produção e avaliação de possíveis cenários no âmbito da gestão 

de bacias. Esse objetivo foi alcançado por meio de coletas de dados em campo e 

bancos eletrônicos, implementação, calibração e validação do MOHID Land para 

área de estudo, com posterior geração e avaliação de cenários de gestão. A 

aplicação da metodologia demonstrou que o modelo implementado é sensível aos 

dados de precipitação, ao tipo de solo, à contribuição do aquífero, e ao coeficiente 

de Manning-Strickler no rio. A eficiência média do modelo é de 50% para os anos 

que não apresentam eventos extremos, e de 22% para os que apresentam. A 

aplicação dos cenários demonstrou que para um horizonte de 4 anos (2015-2019) a 

bacia não sofrerá com falta de água para seus usuários, mesmo no cenário crítico. 

Entretanto a análise de seus resultados demonstra a influência dos instrumentos de 

gestão na manutenção da relação demanda e oferta de recursos hídricos, visto que 

o cenário crítico, no qual esses não estão presentes, há uma diminuição nas médias 

diária de vazão no rio. 

 

 

Palavras-chaves: Engenharia Hidráulica, Gerenciamento de Recursos Hídricos, 

Modelação, rio Pirapó, MOHID. 
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ABSTRACT 

The Pirapó river is a very important river for its drainage area, because it’s a water 

source for cities. This project has created a management tool for watersheds, in 

terms of hydrodynamics conditions, and applied the model for different management 

scenarios. For the elaboration of this tool was constructed, calibrated and validated a 

hydrologic model for the Pirapo’s watersehd, what had information from electronic 

and field databases. The software used to handle this information and created the 

model was the MOHID Land. With the implementation of the tool was realized that 

the model is sensible to the precipitation, type of soil, water table contribution, and 

Manning-Strickler coefficient in the river. The mean efficiency of the model is 50% for 

years that the precipitation in the normal average, for the ones that’s not, the mean 

efficiency is 22%. The scenarios analysis shows that the people in the Pirapó 

watershed will not have problems with lack of water for the next 4 years (2015-2019), 

even in the critical scenarios.  

 

 

Palavras-chaves: Hydraulic Engineer, Management of water resources, Modeling, 

Pirapó river, MOHID. 
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1 INTRODUÇÃO 

Neste capítulo serão apresentados assuntos que contextualizam a problemática da 

gestão de recursos hídricos, principalmente no que diz respeito aos contrastes de 

distribuição e disponibilidade de água. 

Ainda discute-se sobre características gerais da área de estudo, e posiciona a 

mesma quanto aos desafios antes discutidos. 

Aqui ainda encontram-se retratados os objetivos do projeto e justificativas para 

realização do mesmo. 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

Um desafio atual e crescente da sociedade é a compatibilização entre oferta e 

demanda dos recursos naturais, em especial o recurso hídrico. Este recurso está 

presente no cotidiano da sociedade de maneira indispensável, fazendo com que a 

sua presença esteja intimamente ligada com o desenvolvimento social e econômico 

dos países (KOBIYAMA, MOTA e CORSEUIL, 2008). 

Dessa forma, com o passar dos anos, o consumo de água aumentou, porém a sua 

quantidade no planeta permanece a mesma. Essa equação demonstra a 

problemática da falta de água atualmente. Por esse motivo se faz necessária a 

pesquisa contínua para melhorar o aproveitamento e a gestão deste recurso 

(ANDRADE, XAVIER e NETO, 2013). 

Os desafios da gestão hídrica brasileira passam por questões de distribuição e de 

qualidade. Segundo a Conjuntura de Recursos Hídricos do Brasil, publicada pela 

Agência Nacional de Águas – ANA em novembro de 2013, a situação do Brasil na 

questão de disponibilidade hídrica é confortável quando comparada com outros 

países, o problema encontra-se na distribuição espacial destes recursos, que é 

desigual. 

Esta desigualdade é percebida em números como o de que 80% do contingente 

hídrico brasileiro está concentrado na região amazônica, na qual encontra-se a 

menor parte da população. Este panorama demonstra a importância da realização 

de estudos para conhecer o balanço hídrico de cada região (ANA, 2013). 
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A gestão de recursos hídricos, descrita na Política Nacional dos Recursos hídricos - 

Lei 9.433 de 1997 (BRASIL, 1977), considera que todos os usos devem ser 

garantidos e estabelece uma hierarquização entre eles. Considerando que há uma 

diversidade de interesses, a gestão deve prever a mediação dos conflitos entre os 

indivíduos, mas também entre estes e o ambiente. 

Atualmente não é compatível se pensar em uma gestão de águas eficiente nas 

regiões urbanas, sem conseguir compatibilizá-la com o gerenciamento dos demais 

recursos presentes nos municípios. Por isso surge o conceito de gestão integrada. 

Esse conceito busca o equilíbrio entre as opções de crescimento das cidades e a 

gestão de recursos hídricos (SILVA e PORTO, 2003). 

Com este quadro de desafios da gestão, se faz necessária a utilização de uma 

ferramenta capaz de englobar diversos componentes do ecossistema, e avaliá-los 

trabalhando em conjunto, suas interações, e suas respostas quando expostos a 

diferentes condições ambientais, para isso usa-se a modelação1 de sistemas 

(ROSMAN, 2011). 

A modelação consiste na representação de sistemas reais em um formato 

simplificado que possibilite seu entendimento e estudo, nos quais é possível se 

visualizar as repostas do sistema de acordo com diferentes condições ambientais 

(TUCCI, 1998).  

Essa atividade é de grande utilidade, especialmente quando não se pode submeter 

o sistema real à experimentações e estudos, ou no caso de sistemas que ainda não 

foram construídos. Além do exposto, existem casos, como é o da qualidade da água, 

em que experimentações in locu tem um alto custo e altos riscos potenciais à saúde 

humana (WALSKI, CHASE e SAVIC, 2001). 

A modelação aqui proposta representa o sistema da bacia hidrográfica do rio Pirapó 

(Figura 1). Esta bacia faz parte da unidade hidrográfica do rio Pirapó, e 

Paranapanema 3 e 4, e o comitê que as integra é o Comitê de Bacia Piraponema. 

Este teve início em 2007, com regimento interno publicado em 2008 e atualização 

em 2011. Atualmente o Plano de Bacia encontra-se em desenvolvimento, e os 

                                            
1
 Apesar de no Brasil se utilizar os termos modelagem e modelação como sinônimos, neste trabalho 

optou-se pelo uso do termo modelação. 
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produtos já publicados são: a Caracterização Geral e Regionalização e o Uso do 

Solo e Eventos Críticos.  

Figura 1. Delimitação das bacias hidrográficas do rio Pirapó, Paranapanema 3 e 4 do estado do 
Paraná. 

 

Fonte: Paraná, 2013 

 

O rio Pirapó possui uma extensão de 168 km, nascendo em Apucarana e tendo seu 

exutório no município de Jardim Olinda, no qual deságua no rio Paranapanema 

(SEMA, 2013). As águas deste rio possuem usos múltiplos, tais como: agropecuária, 

turismo ecológico, e abastecimento público de cidades de pequeno e médio porte 

(KLEPKA, 2011).  

A bacia hidrográfica do rio Pirapó não é uma bacia de grande extensão, quando 

comparada com as suas vizinhas, a bacia do Rio Ivaí e do Paranapanema. Porém é 

de importância substancial para a sua região de drenagem, além de ser fonte de 

água potável (KLEPKA, 2011). 
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A bacia do rio Pirapó integra o projeto ANINQAS - Monitoramento de Bacias 

Urbanas e Rurais Análise Integrada da Qualidade da Água e Aspectos Sócios-

Econômicos, iniciado em 2009. Esse projeto traz importante base de dados à gestão 

de recursos hídricos na bacia, porém ainda não possuía dados em relação à 

hidrodinâmica do local. 

Esta lacuna foi preenchida com a aplicação de uma modelação hidrológica e 

hidráulica da área em questão. O objetivo foi de fornecer uma ferramenta de gestão 

que possibilite aos gestores os mais diversos estudos de cenários de prognósticos. 

Esta dissertação é composta de dez capítulos, sendo eles: Introdução, Revisão 

Bibliográfica, Caracterização da área de estudo, Metodologia, Resultados e 

Discussão, Conclusão, Sugestão para trabalhos futuros, Bibliografia, Apêndices e 

Anexos. A introdução traz a contextualização da gestão de recursos hídricos e a 

situação nacional frente a este tema, apresenta o panorama da área de estudo 

dentro deste tema, além dos objetivos e justificativas do projeto. 

A Revisão Bibliográfica está subdividida em: Gestão de Recursos Hídricos, 

Monitoramento Ambiental, O meio físico para bacias hidrográficas, Simulação de 

sistemas ambientais, Modelação Hidrológica, Modelação Hidráulica, Software 

MOHID e Validação, os quais são os temas provedores de bases teóricas para as 

discussões dos resultados. 

O capítulo da Caracterização da Área de Estudo traz a descrição da área de 

aplicação do projeto, destacando suas peculiaridades. A Metodologia engloba os 

itens: Coleta e tratamento dos dados, Modelação e Geração de Cenário. Dentro de 

cada um desses itens estão descritos os métodos e as técnicas utilizadas. 

No item de Resultados e Discussão estão apresentados os produtos deste trabalho, 

com a descrição dos resultados obtidos nas simulações e suas análises. A 

Conclusão traz o panorama final do trabalho, o que foi alcançado e o que se sugere 

para melhorar tal pesquisa. Nos apêndices e anexos estão os mapas de 

caracterização da bacia hidrográfica do rio Pirapó, e os métodos de ensaios 

laboratoriais utilizados. 



 
5 

O próximo capítulo de Sugestão para trabalhos futuros mostra os desdobramentos 

que podem ser explorados a partir dos estudos aqui realizados. Os Apêndices e os 

Anexos trazem informações complementares à informações contidas nesta 

dissertação, tais como: mapas, métodos de cálculo e métodos laboratoriais. 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Geral 

Elaborar uma ferramenta que auxilie na gestão hídrica realizada pelo comitê de 

bacia e pelos tomadores de decisão, por meio da geração de informações sobre as 

condições hidrodinâmicas da bacia hidrográfica do rio Pirapó. A elaboração desses 

subsídios conta com a implementação, calibração e validação de um modelo 

hidrológico e hidráulico para a bacia do rio Pirapó, além da produção de possíveis 

cenários no âmbito da gestão de bacias hidrográficas. 

1.2.2 Específicos 

a. Determinar parâmetros hidráulicos dos pontos de referência e coleta do rio 

Pirapó; 

b. Modelar por meio do software MOHID as condições hidrológicas e hidráulicas 

da bacia hidrográfica do rio Pirapó; 

c. Calibrar o modelo com os dados disponíveis; 

d. Validar o modelo; 

e. Gerar cenários de gestão para a bacia hidrográfica do rio Pirapó. 

1.3 JUSTIFICATIVA 

A bacia hidrográfica do rio Pirapó é uma interessante área de aplicação de uma 

modelação hidrológica e hidráulica tendo em vista que aspectos como: o fato de ser 

uma bacia que contempla 35 municípios (Figura 2), o de seu rio principal ter usos 

diversificados, entre eles o de fonte de água potável. 
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Figura 2. Mapa de demonstração dos municípios inclusos na bacia hidrográfica do rio Pirapó. 
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O panorama de uma bacia hidrográfica que apresenta usos variados para seus 

recursos hídricos implica na necessidade de gestão dos mesmos. O objetivo dessa 

gestão é garantir que os usuários possuam o recurso em quantidade e qualidade 

adequada para seus usos.  

Os recursos hídricos da bacia hidrográfica do rio Pirapó são utilizados de diversas 

maneiras, tais como: irrigação, lazer, despejos de efluente, fonte de água potável 

para abastecimento público. A gestão exercida pelo comitê da bacia busca equilibrar 

esses usos de forma que não falte água aos usuários, mas que também o ambiente 

não sofra danos. 

A modelação hidrológica é uma ferramenta importante nesse sentido, uma vez que 

pode acoplar em uma mesma simulação a representação de todas as relações 

ocorridas no ambiente e a influência das ações dos usuários. Essa simulação 

demonstra os impactos das utilizações, e pode prever diferentes situações para o 

sistema de estudo.    

Para a área de estudo essa modelação vem de acrescentar informações relevantes, 

visto que o comitê da bacia encontra-se em fase de elaboração do seu plano de 

bacia, e ferramentas, como um modelo hidrológico, são de alta utilização no 

entendimento do sistema e nas tomadas de decisões.  

2 REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 A GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS NO BRASIL, NO PARANÁ E NA BACIA 

HIDROGRÁFICA DO RIO PIRAPÓ 

O marco da gestão de recursos hídricos no Brasil foi a promulgação da Política 

Nacional dos Recursos Hídricos - PNRH (Lei 9433) em 1997. Apesar de outros 

documentos, como a Constituição Federal de 1988, já destacarem a importância 

desse recurso, apenas com a PNRH o sistema de gestão hídrica do Brasil, assim 

como seu sistema de informações e instrumentos, foram efetivamente criados e 

implantados. 

A Lei no 9.433/97 estabeleceu um novo quadro institucional. Este é composto pelo 

Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH), Conselhos Estaduais de 
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Recursos Hídricos (CERH), Comitês de Bacias Hidrográficas (CBHs), Órgãos dos 

poderes públicos federal, estaduais, do Distrito Federal, municipais e Agências de 

Água (Figura 3) (MAGRINI e VEIGA, 2013). 

Figura 3. Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. 

 

Fonte: Ministério do Meio Ambiente, Secretaria de Recursos Hídricos, 2011. 

As principais modificações no âmbito da política de gestão proposta por esta lei 

foram: a inserção de conceitos de descentralização, gestão participativa, da água 

como um bem público e de domínio da União, e que todos devem ter acesso a esse 

bem com qualidade e disponibilidade adequada (NEVES, 2010; MAGRINI e VEIGA, 

2013). 

Os conceitos de descentralização e gestão participativa vêm ao encontro do modelo 

francês de gestão dos recursos hídricos, e buscam retirar do Estado o monopólio 

das decisões sob a gestão das águas e compartilhá-la com os usuários e a 

sociedade civil. A descentralização tratada pela normativa apoia-se na existência de 

órgãos colegiados e deliberativos nos níveis: nacional, estadual e distrital, e órgãos 

executivos nas esferas: nacional, estadual e municipal (BRITTO e FORMIGA-

JOHNSSON, 2013). 

A gestão participativa é concebida no país principalmente por meio da implantação 

dos comitês de bacia hidrográfica, uma vez que os mesmos garantem o 



 
9 

envolvimento de diferentes atores políticos nas decisões tomadas. Outra questão 

positiva da área de jurisdição dos comitês é que estes não ficam restritos às 

fronteiras político-administrativas dos municípios, mas respondem por toda a área da 

bacia (BRITTO e FORMIGA-JOHNSSON, 2013) 

Em artigos publicados no XX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos demonstrou-

se que a maioria dos Comitês de bacias ainda não implementaram todos os 

instrumentos de gestão por falta de recursos financeiros, participação, planejamento 

e capacitação técnica (FERREIRA e SILVA, 2013) 

Atualmente não é compatível se pensar em uma gestão de águas eficiente nas 

regiões urbanas sem conseguir compatibilizá-la com o gerenciamento dos demais 

recursos presentes nos municípios, por isso surge o conceito de gestão integrada. 

Esse conceito busca o equilíbrio entre as opções de crescimento das cidades e a 

gestão de recursos hídricos (SILVA e PORTO, 2003). 

Para alcançar essa integração, os gestores contam com algumas iniciativas, sendo 

entre elas, o controle da poluição na fonte, reformulação de legislações e gestão 

participativa (SILVA e PORTO, 2003). 

A PNRH também instituiu novos instrumentos de gestão, são eles: os Planos de 

Recursos Hídricos, o enquadramento dos corpos de água em classes, a outorga dos 

direitos de uso, a cobrança pelo uso dos recursos hídricos, e o Sistema de 

Informações sobre Recursos Hídricos (BRASIL, 1997). 

A ferramenta que condensa as estratégias de gestão produz diagnósticos da 

situação da gestão de águas, sistematiza informações, cria programas e ações de 

priorização e define suas estratégias de implantação, é o Plano de Recursos 

Hídricos. Este documento possui abrangência nos âmbitos nacional, estadual e de 

bacias hidrográficas (NEVES, 2010). 

O enquadramento dos corpos d’água tem por objetivo estabelecer as metas de 

qualidade a serem alcançadas ou mantidas nos rios de determinada bacia. Sua 

implementação vem desde 1986, quando o Conselho Nacional do Meio Ambiente – 

CONAMA publicou a resolução n° 20, a qual definiu as classes de uso em que os 

corpos de água podem ser enquadrados, com correspondentes parâmetros de 



 
10 

qualidade (BRASIL, 2006). Atualmente as resoluções que abrangem o assunto 

são a n° 357 de 2005 e a n°430 de 2011. 

A outorga dos direitos de uso de recursos hídricos tem o objetivo de garantir ao 

usuário o direto de acesso à água. Este é alcançado em consonância com a 

aplicação de outros instrumentos da PNRH, mas a outorga e o cadastramento dos 

usuários são as bases da gestão (ANA, 2011).  

Para que o órgão competente emita a um usuário a outorga, diversos parâmetros 

são avaliados, sempre em busca da manutenção da quantidade e da qualidade da 

água disponível no curso d'água. Dessa forma, quando uma outorga é solicitada a 

autoridade outorgante aprecia, com base nos dados fornecidos pelo usuário, se a 

inserção deste novo uso não acarretará em conflitos aos demais utilizadores (ANA, 

2011). 

O principal objetivo da cobrança pelo uso da água é proporcionar ao usuário a 

internalização do conceito de que essa é um bem econômico. Concomitantemente, 

esse instrumento busca incentivar a racionalização do uso da água, bem como obter 

recursos financeiros para programas e intervenções previstos no plano de recursos 

hídricos (BRASIL, 2006). 

A sistematização, produção e disponibilização de dados e informações hidrológicas 

acerca das condições de quantidade e qualidade da água nas bacias, é objetivo do 

Sistema de Informações de Recursos Hídricos. A implantação e manutenção desse 

sistema cabem a Agência Nacional de Águas – ANA, aos órgãos estaduais e as 

agências de bacia (BRASIL, 2006). 

Segundo as avaliações da Conjuntura dos Recursos Hídricos no Brasil publicada 

pela ANA em 2013, os estudos e a produção de dados para os mesmos tem 

evoluído no Brasil, apesar do desafio ser de grande expressão, devido a extensão 

territorial, os esforços estão sendo empregados.  

Com relação à disponibilidade hídrica, os esforços estão: na melhoria na rede de 

estações de monitoramento hidrometeorológico, e no refinamento dos dados 

fornecidos por essas, e no incremento na base de dados. Quanto à qualidade da 
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água superficial, o Programa Nacional de Avaliação da Qualidade da Água é o 

responsável por eliminar as lacunas geográficas e temporais nos monitoramentos.  

Outro tema destacado é o tratamento dos efluentes, o qual a ANA, dentro de sua 

conjuntura, julga ter sofrido avanços, uma vez que a cobertura com coleta de 

esgotos sanitários, que era de 53% da população urbana em 2000, subiu para 62% 

em 2010; e o percentual de esgoto tratado, que atingia 21% do esgoto gerado em 

2000, passou para 30% em 2008. Porém, ainda são necessários investimentos em 

obras e políticas públicas para que o país possa prover uma condição sanitária 

adequada a todos os seus habitantes. 

2.1.1 A gestão de recursos hídricos no Paraná  

O estado do Paraná possui o seu Plano Estadual de Recursos Hídricos do Paraná – 

PLERH/PR, como foi definido na Política Estadual de Recursos Hídricos - Lei 

Estadual 12.726, 1999 (PARANÁ, 1999). Ele tem como objetivo atuar como 

instrumento básico na definição da Política e da Gestão dos Recursos Hídricos no 

Estado.  

As principais autoridades envolvidas no âmbito estadual são: o Conselho Estadual 

de Recursos Hídricos – CERH/PR, como órgão colegiado deliberativo e normativo 

central; a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos – SEMA, 

como órgão coordenador central; o Instituto das Águas do Paraná, como órgão 

executivo gestor; os Comitês de Bacia Hidrográfica, como órgãos regionais e 

setoriais deliberativos e normativos de bacia hidrográfica do Estado; e as Gerências 

de Bacia Hidrográfica, como unidades de apoio técnico e administrativo aos Comitês 

de Bacia Hidrográfica. 

A comunidade está inserida no processo de gestão por meio da sua integração no 

coro dos comitês de bacia hidrográfica, tendo direito a voto nas tomadas de 

decisões.  

Com o plano elaborado, o governo tem voltado sua atenção para a sistematização 

dos programas e diretrizes estratégicas para os recursos hídricos no Paraná 

(PARANÁ, 2013). 
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2.1.2 A gestão de recursos hídricos para a bacia hidrográfica do rio Pirapó  

A gestão hídrica dentro da bacia do rio Pirapó segue as delimitações da Política 

Estadual dos Recursos Hídricos do Paraná, uma vez que esta encontra-se na sua 

totalidade de extensão dentro deste estado. 

A bacia possui um comitê que integra não somente a sua área, mas também a de 

duas sub-bacias vizinhas. Esta região é chamada de unidade hidrográfica do rio 

Pirapó, e Paranapanema 3 e 4. O comitê que as integra é o Comitê de Bacia 

Piraponema.  

Tal comitê iniciou suas atividades em 2007, com regimento interno publicado em 

2008 e atualização em 2011. Atualmente o Plano de Bacia encontra-se em 

desenvolvimento, e os produtos já publicados são: a Caracterização Geral e 

Regionalização e o Uso do Solo e Eventos Críticos. 

Segundo o Projeto Multissetorial para o desenvolvimento do Paraná realizado pelo 

governo do estado em 2012, a gestão ambiental na bacia do rio Pirapó possui o 

seguinte panorama: 

 O uso de agrotóxicos fica na média do restante do estado - entre 10,0 a 

11,8kg (ha ano)-1; 

 80% dos efluentes gerados na bacia são tratados; 

 22 municípios não possuem secretaria exclusiva de meio ambiente; 

 Menos da metade dos municípios recebem ICMS Ecológico2, porém existem 

registros de investimento dessa arrecadação na melhoria do sistema de 

saneamento básico; 

 12 dos municípios realizam despesas ambientais; 

 Um terço dos municípios possui conselhos do meio ambiente; 

 Necessidade de investimento na preservação ambiental; 

 Alto uso das águas superficiais; 

 Existem consórcios estruturados. 

                                            
2
 ICMS Ecológico é o critério ou conjunto de critérios ambientais, utilizados para a determinação do 

quanto cada município vai receber na repartição dos recursos financeiros, arrecadados com o ICMS. 
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Esse panorama demonstra uma bacia com um sistema de gestão implementado, 

porém ainda com muito potencial de crescimento. Para isso necessita-se estruturar 

seus órgãos e organizações envolvidas, e planejar para que os programas de gestão 

possam ser implementados com sucesso. 

2.2 MONITORAMENTO AMBIENTAL 

A realização de um monitoramento consiste em uma medição contínua, com 

padrões de medição definidos e de um longo período de tempo. Tendo como 

objetivo entender as condições do ambiente para que se possa realizar diagnósticos 

atuais e definições de tendências do local (VON SPERLING, 2007). 

O monitoramento é utilizado no apoio à resolução de problemas na gestão de 

recursos hídricos. Ele fornece uma base de dados para os gestores em relação à 

situação dos ambientes, prognósticos, definição de padrões de lançamentos de 

efluentes, enquadramento das águas, definição de vazões ecológicas, entre outros 

instrumentos de gestão (BUSS, BAPTISTA e NESSIMIAN, 2003) (BRASIL, 1997). 

Para realizar as avaliações quantitativas de água é necessário realizar coletas em 

campo, buscando conhecer a região e a localização das fontes poluidoras e, deste 

modo definir-se os pontos de controle. Essas amostragens devem seguir as 

determinações da NBR 9897:1987 e da NBR 9898:1987. 

Segundo esta norma, o estudo de um corpo d’água deve iniciar com alguns 

questionamentos, um balanço dos recursos financeiros, pessoal e de equipamentos, 

e estabelecimento de cronograma. A caracterização prévia passa desde a descrição 

das características físicas e sociais do local, até investigação das potenciais fontes 

de poluição, para iniciar-se as medições. 

Para garantir o sucesso do monitoramento o Guia Nacional de Coleta e Preservação 

de Amostras (ANA, CETESB, 2011) sugere a elaboração de um plano de 

amostragem. Esse plano integra a definição dos parâmetros a serem monitorados, 

podendo ser: físicos, químicos, biológicos, microbiológicos, toxicológicos e 

radiológicos. Essa escolha deve ser pautada nas legislações vigentes, ou dos 

padrões que se deseja atender. Ainda é necessário estabelecer a frequência de 

coleta, que delimitará o cronograma de amostragem (ANA, CETESB, 2011). 
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O cálculo do número de amostras pode ser definido por meio de cálculos 

estatísticos. Gilbert (1987), descreve em sua publicação diferentes métodos para a 

definição de rede amostragem para poluição da água (Quadro 1).  

Quadro 1. Resumo de tipos de amostragens e quando devem ser usado para estimar médias ou 
totais. 

Tipos de amostragens Condições em que são úteis 

Acaso 
Necessita uma população homogênea 
em tempo e espaço para que 
estimativas imparciais sejam realizadas.  

Opinião 

A população foco deve ser homogênea 
e completamente acessível. Ou 
amostras específicas são selecionadas 
para um único valor de interesse para 
fazer inferências sobre a população em 
geral. 

Probabilidade ou aleatória simples  

É o método de amostragem mais 
simples. Os outros métodos oferecem 
mais precisão na determinação da 
presença de contaminação. 

Estratificada 
Útil para populações heterogêneas, pois 
pode ser dividido em partes que são 
internamente homogêneas.  

Multiestágio 
Necessária quando as medições são 
feitas em dissoluções ou alíquotas da 
amostra de campo. 

Núcleo 
Utilizada para populações que se 
agrupam e toda unidade pode ser 
aleatoriamente medido em cada grupo. 

Sistemático 

É o método escolhido quando precisa-se 
estimar contaminações sobre o espaço. 
Também usado para estimar a média 
quando a concentração não é 
conhecida, ou quando os métodos 
aleatórios não são aplicáveis. 

Amostragem em dobro 
Útil quando existe uma alta correlação a 
variável de interesse e a variável mais 
fácil de ser medida. 

Pesquisa Utiliza as informações históricas, 
conhecimento local, ou amostragens 
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Tipos de amostragens Condições em que são úteis 

anteriores as quais demonstrem aonde o 
objeto de procura pode ser encontrado. 

Fonte: Gilbert, 1987. 

São encontrados diferentes métodos de realizarem as amostragens de dados, existe 

o conhecido como monitoramento convencional, e o mais recente, o automático 

(NETO, CIDREIRA, et al., 2013). O monitoramento convencional conta com uma 

estação fixa, na qual os equipamentos ficam instalados isoladamente. O registro 

somente é realizado quando o operador se dirige até a estação para efetivar a 

leitura, desta forma existem intervalos de leitura e os registros são armazenadas em 

meio físico (INMET, 2015). 

A automatização do monitoramento trouxe um acompanhamento contínuo dos 

dados sem a necessidade da presença constante do operador. Essa modalidade de 

observação conta com equipamentos mais tecnológicos como: sensores, alarmes, 

sondas multiparâmetros, computadores e transmissores (Figura 4) (ALVIM, 2013). 

Figura 4. Estação de monitoramento automatizado. 

 

Fonte: Alvim, 2013. 

Para o monitoramento automático de parâmetros físico-químicos, é comum a 

utilização de sondas multiparâmetros. Já para o conhecimento das condições 
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geométricas do canal, podem ser utilizadas trenas, profundímetros, réguas 

graduadas e métodos para interpolação dos dados e definição da área da seção 

transversal, ainda para avaliação das condições hidráulicas são utilizados medidores 

de vazão (KOBIYAMA, MOTA e CORSEUIL, 2008). 

2.2.1 Medidores de vazão 

A medição de vazão é indispensável na caracterização das condições hidráulicas 

dos corpos d’água (KOBIYAMA, MOTA e CORSEUIL, 2008). Essa medição, quando 

realizada em canais abertos, pode utilizar-se de equipamentos complexos, ou 

dependendo das condições locais e dos recursos disponíveis, pode ser executada 

de maneira simplificada (ANA E CETESB, 2011). Dos métodos de medição de vazão 

pode-se citar: 

 volumétrico; 

 com flutuadores; 

 convencional com molinete hidrométrico; 

 acústico; 

 traçador; 

 com dispositivos de geometria regular. 

O método volumétrico conta com um recipiente de volume conhecido pelo qual 

avalia-se o tempo que o mesmo demora para encher. A vazão será obtida pela 

divisão do volume coletado pelo tempo medido (GODOI, 2000). 

A utilização de flutuadores para medir a vazão, busca estimar a velocidade do fluxo 

da água, e estimando-se a área da seção transversal de escoamento. A vazão será 

calculada como o produto dessa área pela velocidade média de escoamento. É uma 

alternativa simples e ágil, porém tem sua precisão limitada (KOBIYAMA, MOTA e 

CORSEUIL, 2008). 

O método do molinete hidrométrico é muito utilizado e conhecido como método 

tradicional de medição de vazão. Consiste em determinar a área molhada e a 

velocidade média na seção transversal de interesse, obtendo-se a vazão como o 

produto dessas duas grandezas, como no método dos flutuadores (GODOI, 2000).  
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Uma vez que na natureza as margens dos rios não são retilíneas e lisas, é 

necessário se considerar as variações da geometria do leito e a distribuição de 

velocidades da massa líquida. Para isso realiza-se a divisão da seção em um 

número significativo de subseções, delimitadas por linhas verticais contidas no plano 

da seção transversal e perpendiculares à superfície livre de água. A distância entre 

as linhas verticais depende da largura do rio. Concomitantemente, são medidas as 

velocidades com molinete em diferentes profundidades de cada vertical, de forma a 

se obter a velocidade média (GODOI, 2000). 

Chama-se de método do traçador a inserção de um pigmento com fluorescência ou 

outro produto químico em certo ponto do canal, com a posterior avaliação da sua 

dissolução na água, considerando que a diluição sofrida pela solução injetada será 

diretamente proporcional à vazão do corpo d´água, ou quando tem-se um volume 

conhecido integra-se a concentração do produto no tempo (ANA E CETESB, 2011). 

Também podem ser utilizados equipamentos de geometria conhecida, uma vez que 

nesses a relação cota-vazão é conhecida. São os casos dos vertedores e calhas 

Parshall (KOBIYAMA, MOTA e CORSEUIL, 2008). 

O método acústico se apoia em equipamentos denominados perfiladores acústicos, 

também reconhecidos pela sigla ADCP. Como este será o método selecionado para 

realizar as medições neste projeto, dedica-se um item para explanação deste 

equipamento e seu funcionamento. 

2.2.1.1 ADCP 

A utilização deste equipamento, ADCP (Figura 5), teve início nos Estados Unidos na 

década de 1980, e chegou ao Brasil no período de 1990 (ANA, CETESB, 2011). 

Esse método é chamado de acústico, pois realiza medições dos perfis verticais de 

velocidade da água utilizando a energia acústica. Um pulso de energia (ping) é 

transmitido à água, em cada face do transdutor, as partículas refletem este pulso, e 

por meio do efeito Doppler são realizadas medições (MARINHA DO BRASIL, 1977). 

O equipamento mede justamente as variações de frequência entre o feixe de 

energia emitido e o refletido pelas partículas. Essa variação representa a diferença 
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entre o tempo de resposta expressada pelo efeito Doppler, sendo assim possível 

determinar a velocidade das partículas em relação ao ADCP (GODOI, 2000). 

Figura 5. Esquema de um ADCP com quatro faces voltadas para baixo, emitindo feixes de energia a 
massa d’água. 

 

Fonte: Marinha do Brasil. 

No âmbito prático, este aparelho pode ser acoplado ao navio e ligado por meio de 

um cabo a um computador. Utilizando-se de um software instado no computador o 

operador pode enviar comandos para o ADCP, indicando quando iniciar e finalizar a 

medição (GONZÁLEZ, MELCHING e OBERG, 1996). 

O ADCP gera vários dados diretamente ao seu usuário, um deles é a velocidade da 

água. Essa variável é apresentada nas direções horizontal (magnitude e direção) e 

vertical (magnitude), os erros associados a esse parâmetro ocorrem em uma 

dimensão menor do que ¼ do valor medido quando as camadas são homogêneas, 

porém quando há a presença de grandes refletores, como peixes de grande porte, 

esse erro pode aumentar. Com a avaliação do parâmetro de intensidade de ecos 

recebidos pelos transdutores é possível determinar a presença dos refletores e 

garantir a qualidade do dado (MARINHA DO BRASIL, 1977). 

O método acústico apresenta algumas vantagens quando comparado a métodos 

convencionais, como o do molinete. Dentre elas é possível destacar a capacidade 

de medição em profundidades de até 200 m, maior precisão na determinação das 

velocidades e profundidade, medições mais rápidas, com menos equipamentos 
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embarcados, e obtenção da vazão imediatamente ao final das travessias (GODOI, 

2000). 

Também apresenta limitações como: necessidade de capacitação técnica dos 

operadores, alto custo de aquisição do equipamento, vazões estimadas para as 

margens, e inadequação para medição em águas demasiadamente cristalinas 

(GONZÁLEZ, MELCHING e OBERG, 1996) 

Para a execução das leituras, envio de comando, armazenamento e tratamentos dos 

dados medidos pelo ADCP é necessário um software. No caso do ADCP utilizado no 

projeto em questão o software é o WinRiver® II. Este programa foi desenvolvido pela 

mesma empresa que fabrica o ADCP a TELEDYNE RD INTRUMENTS, e o mesmo 

é disponibilizado juntamente com o medidor acústico. 

Os dados de entrada do programa podem variar de acordo com o trabalho, no 

entanto o WinRiver® é capaz de processar além dos dados do ADCP, dados de 

Global Positioning System – GPS, ou até de diferentes medidores associados. Como 

saída do processamento de dados o programa provê: gráficos e tabelas (TELEDYNE 

RD INTRUMENTS, 2014). 

A medição de vazão é realizada por diferentes transdutores, para isso é preciso 

movê-los de uma margem à outra do curso d’água. A Figura 6 demonstra o caminho 

que o aparelho deve percorrer para realizar as medições. O mesmo deve seguir de 

uma margem a outra do rio para que os dados sejam adquiridos, no fim da travessia 

o software indica a vazão total medida (SONTEK/YSI, 2009).  

É recomendado que sejam realizadas quatro travessias de coleta de dados, dessa 

forma a vazão total de cada trecho é uma média das vazões medidas pelo número 

de travessias (SONTEK/YSI, 2009). Mais detalhes sobre este cálculo podem ser 

observados no Anexo 1. 
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Figura 6. Caminho dos transdutores através do curso d’água para a medição de vazão. 

 

Os dados medidos pelo ADCP não alcançam toda a seção do rio. Existem áreas que 

os feixes de energia não alcançam, conforme demonstrado na Figura 7. Segundo o 

manual de operação do equipamento, ele não mede regiões rasas, por exemplo, as 

margens. Desta forma o software WinRiver® II irá estimar os valores destas áreas 

de acordo com os dados de entrada do usuário (TELEDYNE RD INTRUMENTS, 

2014). 
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Figura 7. Área em que o ADCP não consegue realizar medições. 

F

onte: Adaptado de Teledyne RD Intruments, 2014. 

A primeira é a região de imersão da Figura 7, ou seja, a profundidade que o 

transdutor precisa para estar submerso, sendo normalmente uma região de 20 cm. 

Essa profundidade serve para garantir que o barco tenha certa velocidade antes que 

o ar seja puxado por debaixo do transdutor, o que bloqueia a emissão da energia 

acústica através da água. Em águas com alta velocidade de escoamento é 

necessário se colocar o transdutor mais abaixo do que em águas com baixa 

velocidade (SONTEK/YSI, 2009). 

Sabendo que o funcionamento do equipamento consiste em emitir e receber o pulso, 

e também necessário que haja uma distância mínima que garanta um espaço entre 

a emissão e a recepção do pulso. Neste modelo de equipamento esta distância é de 

25 cm. Pela mesma condição de profundidade mínima é que o ADCP não mede as 

regiões de margens da seção (TELEDYNE RD INTRUMENTS, 2014). 
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Também nas regiões de fundo existe uma camada de água na qual os dados 

medidos não são utilizados, essa região corresponde a 6% da distância que o 

transdutor está do fundo (SONTEK/YSI, 2009). 

Para estimar a velocidade da água nas regiões de topo e de fundo o sistema possui 

diferentes métodos de medição. Para estimar a descarga de topo são os métodos: 

Constant, Power e 3-pt Slope, já para a descarga de fundo os métodos são: Power e 

No-Slip (GONZÁLEZ, MELCHING e OBERG, 1996). Mais detalhes sobre estes 

métodos podem ser observados no Anexo 2. 

2.3 O MEIO FÍSICO PARA BACIAS HIDROGRÁFICAS 

Os estudos hidrológicos baseiam-se em dados observados e medidos em campo. 

Os quais dentro da engenharia possuem aplicações diferenciadas, desde a 

execução de projetos e obras estruturais, até as atividades de planejamento 

estratégico, como: controle de cheias, avaliação da quantidade de água disponível 

na bacia e planos de emergência (LINSLEY, KOHLER e PAULHUS, 1982).  

A Figura 8 apresenta o ciclo hidrológico e suas trocas de materiais. Ela demonstra 

os processos que são observados em campo, e podem ser medidos para fornecer 

os dados necessários aos estudos em bacias hidrográficas (CHOW, MAIDMENT e 

MAYS, 1988).  
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Figura 8. Ciclo hidrológico. 

 

Fonte: Adaptado de Chow, Maidment, Mays, 1988. 
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O fator movimentador dos processos descritos no ciclo hidrológico é o calor 

advindo da energia solar. O aquecimento que este provoca nas águas superficiais, 

no solo e no ar gera os processos de circulação de massas e de evaporação. O 

próximo acontecimento é o retorno desse recurso evaporado para a superfície 

terrestre, este ocorre por meio da precipitação (TASSI e COLLISCHONN, 2008) 

Quando esta água alcança o solo pode ter diferentes destinos, sendo: a infiltração 

no solo, a retenção nas depressões e plantas, ou o escoamento superficial até 

encontrar um rio. A água infiltrada no solo gera um escoamento subterrâneo, o qual 

também pode ao encontro com um corpo d’água (HIPÓLITO e VAZ, 2013).  

Todos esses processos ocorrem em toda extensão terrestre, porém para efeitos de 

maior compreensão e aplicação dos estudos, as áreas continentais são divididas em 

bacias hidrográficas. A definição de bacia hidrográfica colocada por Kobiyama, Mota 

e Corseuil (2008) diz que esta é uma região na qual todo o fluxo superficial converge 

para o mesmo ponto, nomeado exutório. Sendo assim todo o fluxo de materiais 

(solo, água, poluentes e nutrientes) é influenciado pelo escoamento dentro da área 

da bacia, tornando esta unidade referência ideal para a gestão dos recursos. 

As características físicas principais de uma bacia hidrográfica contam com a 

delimitação de sua área de drenagem, o comprimento e declividade do seu rio 

principal, o tempo de concentração e a cobertura do solo (TONELLO, 2005).  

A área de drenagem é delimitada pelo divisor de águas, que é a união dos pontos de 

maior nível topográfico, e separa uma bacia das outras. O rio principal de uma bacia 

é definido por ser aquele com a maior área de drenagem, e o conhecimento do seu 

comprimento e sua declividade são fatores determinantes, pois é por meio desses 

que estima-se o tempo que uma gota d’água leva para percorrer toda a bacia, 

também conhecido como tempo de concentração (TASSI e COLLISCHONN, 2008). 

O tempo de concentração não é propriamente uma característica física da bacia 

hidrográfica, mas sim um parâmetro que está profundamente relacionado com as 

características físicas da mesma. Ele tem diversas aplicações práticas, pois esse 

pode prover indicações da velocidade e vazão do rio, da forma da bacia e do 

escoamento superficial. De maneira que auxilia em estudos da bacia, especialmente 
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no cálculo de ondas de cheia e determinação de áreas de alagamentos 

(TONELLO, 2005). 

O tipo e uso dos solos tem participação nos processos de infiltração e de 

escoamento, uma vez que diferentes usos proporcionam permeabilidades distintas, 

e influenciam determinantemente na velocidade do escoamento. Além de que cada 

tipo de solo tem uma taxa de infiltração especifica, a qual refletirá na percolação e 

escoamento subterrâneo (HIPÓLITO e VAZ, 2013). 

Outras características são: a forma da bacia e as características do relevo. A forma 

da bacia distingue-se de maneira que duas bacias com a mesma área podem ter 

formas diferentes, e essa condição afetará suas respostas hidrológicas, 

principalmente seu tempo de concentração (TONELLO, 2005). 

A Figura 9 evidencia a relação entre a forma da bacia, o tempo de concentração e 

os picos de vazão, de forma que bacias de forma mais alongadas possuem um 

tempo de concentração maior e um pico de vazão amortecido, já as de geometria 

mais arredondada, a água tem um menor percurso e atinge o exutório mais 

rapidamente, gerando maiores picos de vazão (SEMADS, 2001).  

Figura 9. Influência da forma da bacia nos picos de vazões. 

 

Fonte: SEMADS, 2001. 

No caso das bacias hidrográficas, as características do seu relevo podem ser 

representadas por meio da curva hipsométrica. Ela indica a porcentagem da área da 

bacia que está acima de uma determinada cota. A relevância desta curva vem da 
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relação que a maioria das variáveis hidrometeorológicas tem com a altitude 

(TASSI e COLLISCHONN, 2008).  

Atualmente, um fator que gera alterações nas características físicas da bacia e, por 

conseguinte, nas suas respostas hidrológicas é a ocupação humana. Ações 

causadas por tal ocupação trazem sempre o desmatamento e a impermeabilização 

do solo. Essas potencializam os processos erosivos, diminuem a capacidade de 

infiltração da água no solo, e aumentam o volume dos escoamentos superficiais, os 

quais resultarão em pico de vazões maiores. Por isso, avaliar o grau de ocupação 

humana e as modificações que esta realiza no uso do solo na bacia, é indispensável 

em um estudo hidrológico (SEMADS, 2001). 

As atividades humanas, portanto, refletem nos aspectos quantitativos e qualitativos 

da bacia. A sua gestão consiste em balancear todos os usos presentes na bacia, 

mantendo padrões de quantidade e qualidade de água (SEMA, 2013). 

Uma das formas de se manter o equilíbrio volumétrico dentro de uma bacia é 

calculando o seu balanço hídrico. Com a área da bacia determinada, consegue-se 

definir e contabilizar o volume de água que entra na bacia, por meio da precipitação, 

e o que sai pelo escoamento e evapotranspiração. Dessa forma a equação do 

balanço hídrico para a superfície é definido por (RAMOS et al., 1989): 

                                                              (1) 

Em que P é a precipitação no local, S o escoamento superficial, Es a 

evapotranspiração, Ts é a transpiração, s refere-se à variação de volume de água 

armazenado dentro da bacia, e I é a infiltração (RAMOS et al., 1989). 

Quando o foco de estudo é uma seção no subsolo, a equação de descrição do 

balanço hídrico é (RAMOS et al., 1989): 

                                                              (2) 
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Na Equação 2 o termo B representa escoamento subterrâneo, e os demais são os 

mesmos da Equação 1, porém referem-se ao processos ocorridos no subsolo 

(RAMOS et al., 1989). 

Com a união da Equação 1 e da Equação 2, tem-se a equação geral do balanço 

hídrico como sendo (RAMOS et al., 1989): 

                                (3) 

A qual quando omitidos os subscritos, torna-se (RAMOS et al., 1989): 

                                                     (4) 

2.4 SIMULAÇÃO DE SISTEMAS AMBIENTAIS 

A simulação é o ato de transcrever o comportamento de um sistema em função de 

outro. Dentro da modelação busca-se essa transcrição por meio da representação 

matemática de um sistema real. Essa atividade tem sua utilidade elevada quando 

não é prático submeter o sistema real a experimentações e estudos, ou para estudos 

de sistemas que ainda não foram construídos (WALSKI, CHASE e SAVIC, 2001). 

Existem diferentes naturezas de modelos, que podem ser modelos conceituais, 

numéricos e matemáticos. Os modelos conceituais são as interpretações teóricas 

dos fenômenos naturais, as quais auxiliam na compreensão, interpretação e 

caracterização dos processos. Na concepção dos modelos conceituais existe a 

consideração dos processos físicos, utilizando-se de funções para demonstrá-los 

(TUCCI, 1998). 

A modelação matemática é definida como sendo a tradução do modelo conceitual 

em esquemas matemáticos, valores numéricos dos parâmetros (coeficientes) das 

equações e dados de entrada e saída. A complexidade dos modelos pode variar de 

acordo com a quantidade de informações inseridas, porém é necessário avaliar a 

questão do custo benefício, uma vez que modelos muito complexos podem demorar 

a serem executados, e seus resultados não apresentarem diferenças significativas 

de versões simplificadas (VON SPERLING, 2007; ROSMAN, 2011) 
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A tradução dos modelos matemáticos pode ser realizada por diferentes métodos 

de cálculos, a maior parte desses pode ser resolvida por meio de um modelo 

numérico. Os modelos numéricos permitem a solução de uma gama de problemas 

mais abrangentes quando comparada com as outras modalidades (WALSKI, CHASE 

e SAVIC, 2001). 

Com a utilização da modelação pode-se subsidiar a tomada de decisões. Os 

técnicos conseguem realizar as análises de diagnóstico englobando os custos de 

monitoramento e medição integrando estações distantes, estender o conhecimento 

para locais sem medição, e entender processos dinâmicos. Por isso a simulação 

constitui-se em uma ferramenta determinante nos processos de licenciamento 

ambiental e nas definições de estratégias de resposta, monitoramento, e mitigação 

(ROSMAN, 2011). 

Para obter-se sucesso no emprego da modelação, existem questões a serem 

levadas em consideração. Primeiramente a construção do modelo não deve ser o 

objetivo do trabalho, mas sim uma ferramenta para que esse seja atingido, outra 

questão, é a disponibilidade de dados e o conhecimento das potencialidades e 

limitações do modelo empregado (TUCCI, 1998). 

A simulação de sistemas conta com alguns elementos básicos sendo (WALSKI, 

CHASE e SAVIC, 2001): 

 Forçantes: são funções ou varáveis externas que afetam o sistema, como por 

exemplo, as condições ambientais; 

 Variáveis de estado: tem a função de descrever o estado do sistema, ela é o 

resultado da modelação. Sempre há uma relação entre forçante e variável de 

estado. 

 Equações: são as representações dos processos que ocorrem dentro dos 

sistemas. Elas descrevem a relação entre as forçantes e as variáveis de 

estado. 

 Parâmetros3: são coeficientes nas equações matemáticas, devem ser 

calibrados para uma melhor caracterização do sistema. 

                                            
3
 Essa definição de parâmetros aplica-se apenas quando discute-se no âmbito de modelação, quando 

as discussões são da qualidade da água, parâmetros são as variáveis avaliadas que proverão 
características a água estudada. 
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 Constantes universais: são constantes de gases, aceleração da 

gravidade, pesos atômicos.  

Por meio dos elementos citados é que os softwares realizam a caracterização do 

ambiente e criam uma representação digital do mesmo. Dessa maneira o 

pesquisador precisa reunir essas informações para a caracterização do local, e após 

inseri-las no modelo, ele poderá variar as condições ambientais que o ambiente está 

exposto e observar as diferentes respostas no sistema (MATEUS, SAMPAIO e 

MATEUS, 2008).  

Essa técnica de estabelecer diferentes condições ambientais e observar as 

respostas do ambiente é chamada de geração de cenários, e ela varia de acordo 

com o objetivo da modelação (FARIA, BARBASSA e SILVEIRA, 2013). 

O uso de diferentes cenários faz com que os gestores possam entender o ambiente 

de forma sistemática e enxergar as relações sinérgicas ocorridas dentro do mesmo. 

O planejamento por cenários permite a reflexão de diversos futuros possíveis, e 

permitem à sociedade se preparar para possíveis situações futuras, evitando 

maiores prejuízos à mesma. Por isso este método se destaca como instrumento do 

processo de tomada de decisões (SUTTER et al., 2012). 

Os elementos da modelação são decisivos para a caracterização do ambiente e 

definem a representatividade final dos resultados obtidos, pois quanto mais 

informações o pesquisador conseguir sobre o ambiente, e quanto mais precisas 

estas forem, maior representatividade terá o resultado da sua simulação (FARIA, 

BARBASSA e SILVEIRA, 2013). 

Além dos elementos da modelação, a simulação de ambiente conta com diferentes 

etapas de realização, sendo elas (VON SPERLING, 2007): 

 Verificação: consiste na execução de um teste lógico do modelo, pode ser 

aplicada ainda na fase de modelo conceitual. 

 Análise de Sensibilidade: é o processo pelo qual se determina quais são os 

parâmetros que exercem maior influência no modelo. 
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 Calibração: é o processo de determinação dos valores de melhor 

representatividade para os parâmetros. Pode ser automática, por meio de 

algoritmos, ou por tentativa e erro. 

 Validação: consiste em um teste objetivo que compara os resultados obtidos 

com a simulação com os dados coletados em campo. Essa etapa define a 

representatividade e confiabilidade dos resultados da modelação. 

Dentro da simulação hidrológica, alguns aspectos quantitativos devem ser levados 

em consideração, são eles: as incertezas, a sensibilidade às condições iniciais, a 

universalidade das equações, e os parâmetros constitutivos (MEDIONDO e TUCCI, 

1997). 

A incerteza dentro dos modelos hidrológicos está na variabilidade dos parâmetros, 

na formulação dos modelos, e nas variáveis de entrada. Quando alguns destes itens 

não estão bem dimensionados, o modelo é forçado a encontrar formas de 

compensar o problema, diminuindo assim sua acurácia (MEDIONDO e TUCCI, 

1997).  

A sensibilidade às condições iniciais varia de processo para processo. No caso dos 

modelos baseadas na relação da precipitação com a vazão, a dependência das 

condições iniciais não é demasiada, e o erro associado às condições de entrada 

tende a dissipar-se após o tempo de concentração, para o escoamento (MEDIONDO 

e TUCCI, 1997). 

Já no que se diz respeito às equações, a universalidade das mesmas consiste na 

propriedade de um sistema físico que o possibilite ser descrito de uma escala menor 

para outra maior, sem necessariamente resolver primeiramente a menor escala. 

Para esta universalidade ser válida para um modelo, ela deve ser construída para 

que a dinâmica resolvida seja suficientemente independente dos detalhes da 

pequena escala (MEDIONDO e TUCCI, 1997). 

A parametrização e re-parametrização dos modelos busca aproximar os valores dos 

parâmetros dos modelos aos processos físicos. Para melhoria desta relação é 
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cabível que sejam realizadas medições desses processos em diferentes 

ambientes, para que se possa caracterizá-los com maior precisão4 (MORAES et al., 

2003). 

2.5 MODELAÇÃO HIDROLÓGICA 

A modelação hidrológica data seu início com Pierre Perrault, em 1974. Este 

pesquisador simulou o escoamento anual do rio Sena em Aignay-le-Duc. Assim 

como os modelos atuais, a premissa do seu trabalho é a relação entre a precipitação 

e o escoamento (HIPÓLITO e VAZ, 2013).  

Os modelos hidrológicos têm por objetivo descrever os processos físicos do ciclo 

hidrológico, assim como simular os eventos hidrológicos. Para isto admite-se a 

transformação de uma série de precipitações resulta em um escoamento hídrico 

(LINSLEY, KOHLER e PAULHUS, 1982). 

Nas concepções destes modelos, para facilitar o entendimento dos processos e a 

aplicação dos métodos numéricos, são elaborados modelos conceituais como a 

representação na Figura 10. Eles proverão aos criadores do modelo um guia para 

executar a programação e inserção das relações no sistema do modelo (CHOW, 

MAIDMENT e MAYS, 1988). 

                                            
4
 Tomando como premissa a definição de Gilbert, 1987, que diz que precisão é a medida do grau de 

concordância entre medições individuais, e acurácia é a medida do grau de concordância de 
medições de um valor verdadeiro. 
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Figura 10. Diagrama de blocos para representar o ciclo hidrológico. 

 

Fonte: Adaptado de Chow, Maidment, Mays, 1988. 

Os modelos conceituais provem muitas contribuições à hidrologia, uma vez que 

melhoram o conhecimento a cerca dos processos hidrológicos, são ferramentas de 

pesquisas e produzem respostas a problemas de engenharia com melhor acurácia 

que os métodos tradicionais (LINSLEY, KOHLER e PAULHUS, 1982).  

Os estudos desenvolvidos a partir dos resultados dos modelos podem apoiar a 

gestão de bacias uma vez que fornecem as respostas hidrológicas do ambiente 

frente a diferentes situações climáticas, de uso do solo ou de obras hidráulicas. 

Portanto, os gestores podem simular diferentes cenários de prognósticos e observar 

as respostas do ambiente para cada situação (LINSLEY, KOHLER e PAULHUS, 

1982). 

Existem diferentes classificações dos modelos hidrológicos. Essas podem ocorrer de 

acordo com as variáveis utilizadas na modelagem (estocásticos ou determinísticos), 

o tipo de relação entre essas variáveis (empírica ou conceitual), a forma de 

representação dos dados (discretos ou contínuos), a existência ou não de relações 
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espaciais (pontuais ou distribuídos), e a existência de dependência temporal 

(estáticos ou dinâmicos) (LUCAS et al., 2009). 

Os modelos são ditos estocásticos quando pelo menos uma das variáveis tem um 

comportamento aleatório. Já no determinístico cada variável de entrada produz 

apenas um valor de saída. Um modelo empírico tem suas relações baseadas em 

dados observados, e somente são aplicáveis para as situações medidas. No caso do 

conceitual descreve-se todos os processos envolvidos no fenômeno em questão 

(RENNÓ e SOARES, 2000). 

Na forma de representação dos dados são largamente utilizados os modelos 

discretos, mesmo que usualmente os fenômenos naturais variam de forma contínua 

no tempo. O que os utilizadores fazem é escolher um passo de tempo específico 

para a execução do modelo, buscando um equilíbrio ótimo entre a precisão dos 

dados e a capacidade computacional para execução do programa. Na classificação 

acerca dos quesitos pontuais ou distribuídos, nos modelos pontuais todas as 

variáveis de entrada e de saída são representativas na área estudada, no caso dos 

distribuídos a variabilidade espacial é considerada (HIPÓLITO e VAZ, 2013). 

A última categoria de classificação traz os modelos estáticos, em que um conjunto 

de dados produz um resultado advindo da resolução das equações em um único 

passo, e os dinâmicos que utilizam o resultado de uma interação como dado de 

entrada para a próxima (RENNÓ e SOARES, 2000). 

Uma das limitações para execução das modelações são as disponibilidades dos 

dados fisiográficos e hidrometeorológicos, e a discretização espacial e temporal para 

qual se pretende possuir resultados. Sendo assim podem ser utilizados modelos de 

diferentes escalas temporais, podendo ser os resultados apresentados diariamente, 

mensalmente ou anualmente (HIPÓLITO e VAZ, 2013). 

Na aplicação de modelos, a bacia precisa ser dividida em segmentos, sendo que 

cada segmento está sob as mesmas condições de tipo e ocupação do solo, 

vegetação, topografia e precipitação (LINSLEY, KOHLER e PAULHUS, 1982). A 

divisão destes segmentos pode ser feita de forma que identifique-se os objetos, e 

estes serão representados por linhas, pontos e polígonos. A discretização também 
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pode ser realizada por meio do fatiamento da área em campos contínuos, por 

meio de uma malha regular ou não (Figura 11) (RENNÓ e SOARES, 2000). 

Figura 11. Demonstração da discretização de uma bacia hidrográfica por meio de uma malha regular. 

 

Fonte: Rennó e Soares, 2000. 

A execução dos cálculos para cada segmento da bacia basea-se na relação entre os 

dados de entrada (precipitação) e os de saída (escoamento), e na hipótese que o 

balanço hídrico dentro da sua área observa as condicionantes da lei de conservação 

de massa5 (HIPÓLITO e VAZ, 2013). 

O Quadro 2 traz os principais modelos desta categoria, e compara-os entre si. 

                                            
5
 Pela Lei da conservação da massa, em uma determinada área, a variação da massa no tempo é 

igual a zero. 
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Quadro 2. Descrição dos principais componentes de modelos que são referência na modelação hidrológica. 

Modelos MOHID Land MIKE SHE SWAT QUAL 2E 

Aplicações 

Ampla variedade de 
escalas espaciais e 

temporais; construído para 
facilitar a integração com 
outros modelos; grande 
capacidade de avaliação 
da qualidade da água, e 
análises de consumo de 

água 

Interação de bacias 
hidrográficas, uso e 
manejo das águas 

superficiais e 
subterrâneas, irrigação e 
gestão da seca, gestão 

de zonas úmidas, análise 
de fluxos dos rios, plano 

de controle de enchentes, 
inundações induzidas de 
águas subterrâneas, uso 
da terra e impactos das 

mudanças climáticas 
sobre águas 

subterrâneas e 
superficiais, destino e 
gestão de nutrientes, 

gestão integrada de água 
de mina 

Bacias hidrográficas, 
cálculo de carga total 

máxima diária, simulação 
de grande variedade de 

boas práticas de 
conservação, já foi 
aplicado em bacias 

hidrográficas do mundo 
todo 

Planos de gestão da 
qualidade da água, 

estudos de impacto de 
lançamento de cargas 

residuárias na 
qualidade da água, 
variação diária da 

qualidade da água e 
sua relação com os 
fatores climáticos 

Principais 
componentes 

Hidrologia, clima, 
propriedades do solo, 

crescimento da plantação, 
nutrientes, pesticidas, 
planejamento para a 

agricultura, escoamento 
superficial e de canais, 

zonas saturadas e 
insaturadas do solo, 

Escoamento, fluxo dos 
rios, zona insaturada, 

evapotranspiração, neve, 
água subterrânea, 
qualidade da água, 

balanço hídrico 

Hidrologia, clima, 
sedimentação, 
propriedades e 

temperatura do solo, 
crescimento da plantação, 

nutrientes, pesticidas, 
planejamento da 

agricultura, de canais e de 
reservatórios 

Clima, componentes 
geográficos, fluxo dos 
canais, temperatura, 

balanço da 
concentração de 

materiais, balanço 
hídrico 
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Modelos MOHID Land MIKE SHE SWAT QUAL 2E 

derretimento de neve, 
troca entre rios e 

aquíferos, advecção e 
dispersão de solutos, 

processos geoquímicos 
Escoamento 
superficial 

2D equação de onda 
dinâmica e difusa 

2D equação da onda 
difusiva 

Curve number 
Não descreve o 

escoamento na bacia 

Escoamento 
subsuperficial 

3D água subterrânea e 
fluxo insaturado 

3D diferença finita do 
fluxo subterrâneo 

Fluxo subsuperficial 
lateral, e fluxo 
subterrâneo 

Não descreve o 
escoamento na bacia 

Simulação 
química 

Nitrogênio, Fósforo, 
Pesticidas, Solutos 

conservativos dissolvidos 
na superfície, solo e águas 

subterrâneas 

Transporte integrado de 
solutos incluindo 

decadência, absorção, 
precipitação e absorção 

seletiva. 

Nitrogênio, fósforo, 
pesticidas e carbono 

Clorofila a, Fósforo, 
Nitrogênio, Coliformes, 

oxigênio dissolvido, 
demanda bioquímica 

de oxigênio, 
constituinte não-

conservativo e três 
constituintes 
conservativos 

Escala Espacial Distribuída Distribuída Semi-distribuída Distribuída 

Escala Temporal 
Evento base, contínua e 
passo de tempo variado 

Evento base, passo de 
tempo por períodos 

Contínua e passo de 
tempo diário 

Estático e passo de 
tempo diário 

Representação 
da bacia 

hidrográfica 

2D malhas retangulares e 
quadráticas, 1D canais, 

3D fluxo saturado e 
insaturado 

2D malhas retangulares e 
quadráticas, 1D canais, 

1D fluxo saturado e 
insaturado 

Sub-bacias baseadas na 
topografia 

Somente representa o 
rio por diferenças 

finitas 

Disponibilidade Público Restrito/Comercial Público Público 

Fontes: BROWN e BARNWELL; 1987; MARETEC 2011; DHI, 2015; EPA 2014. 
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2.6 MODELAÇÃO HIDRÁULICA 

Quando deseja-se analisar o movimento de um fluido existem dois caminhos. Pode-

se descrever o escoamento do mesmo em cada ponto (dimensões x,y,z), ou 

trabalhar com uma região finita. Neste caso faz-se o balanço do que entra com o que 

sai, determinando assim os efeitos globais no fluido, este é o método do volume de 

controle. Essa modalidade de análise é precisa para qualquer distribuição de 

escoamento (WHITE, 2011). 

As Leis Básicas da mecânica, conservação de massa (Equação 5), relação de 

quantidade de movimento linear (Equação 6), quantidade de movimento angular 

(Equação 7) e a equação da energia (Equação 8) podem ser reescritas de forma 

apropriada para aplicação no método do volume de controle (FOX e MCDONALDS, 

2011). 

                                                                  (5) 

                                                                 (6)  

                                                                  (7) 

                                                                      (8) 

Para aplicação deste método precisa-se converter as leis básicas para que se 

apliquem a uma região finita, designada “volume de controle”. As análises deste 

método englobam uma avaliação da vazão volumétrica (Q) ou da vazão em massa 

( ), essas variáveis são resultantes das relações do movimento do fluido em uma 

superfície (FOX e MCDONALDS, 2011; WHITE, 2011). 

A variação do volume em relação ao tempo ( ) é chamada de vazão 

volumétrica e pode ser representada pela Equação 9, em que o V representa a 
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velocidade em que o fluido atravessa a superfície de área dA, e n é o vetor 

unitário normal a superfície (FOX e MCDONALDS, 2011; WHITE, 2011). 

                                                                 (9) 

Para a vazão em massa é preciso multiplicar a massa específica (ρ) com a vazão 

volumétrica, de forma que, se a massa variar sobre a superfície usa-se a Equação 

10, e se não, a Equação 11 (FOX e MCDONALDS, 2011; WHITE, 2011). 

                                                                 (10) 

                                                                 (11) 

O Teorema de Transporte de Reynolds transforma a análise de massas individuais 

em uma análise de região finita. Isto é feito considerando que todas as variáveis são 

em função do tempo, então relaciona-se a derivada temporal da grandeza com a 

taxa de variação dessa mesma no interior da região de controle (CHAUDRY, 2008). 

Na aplicação do teorema, existem diferenças caso o volume de controle seja fixo, 

móvel ou deformável. O volume de controle fixo ocorre quando no limite dt  a 

variação instantânea da propriedade do fluido ( ) no sistema é a soma de sua 

variação no interior do volume de controle, mais o fluxo que sai e menos o fluxo que 

entra (Equação 12) (WHITE, 2011). 

               (12) 

Quando existe movimento no volume de controle com velocidade constante, tem-se 

que Vs é a velocidade uniforme do fluido, Vr como velocidade relativa e V como 

velocidade do fluido em relação ao mesmo referencial do movimento do volume de 

controle (Equação 13). De forma que o teorema fica de acordo com o representado 

na Equação 14. No caso da velocidade ser variável, a equação se mantém da 
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mesma forma, porém a velocidade relativa é calculada por meio da Equação 15, 

tornando-se uma função mais complicada (WHITE, 2011). 

                                                                 (13) 

               (14) 

                                                                 (15) 

Com a aplicação do Teorema de Reynolds e das Leis Básicas é possível encontrar a 

equação governante, conhecida como Equação de Saint Venant e suas variações.  

2.6.1 Equação da continuidade 

Esta equação é definida para a conservação de massa. Nestas operações 

consideramos um fluxo não uniforme entre as seções 1 e 2 da Figura 12, em que a 

vazão (Q) a velocidade (V) e a profundidade (y) são função da medida de x e do 

tempo (t). Para a aplicação do Teorema de Reynolds para o volume de controle a 

propriedade representada por B será a massa (M) e . (CHAUDRY, 

2008). 

Figura 12. Esquema para definição das equações de continuidade. 

 
Fonte: Chaudry, 2008. 
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Realizando as substituições, e usando as notações de 1 e 2 para indicar as 

variações do fluxo nas seções, e apoiado na Lei de Conservação de Massa, tem-se 

a Equação 16: 

               (16) 

em que A é a área de escoamento, ρ é a massa específica da água, ql é a vazão da 

entrada (+), ou saída (-) do fluxo por unidade comprimento do canal entre as seções 

1 e 2. Sendo a água considerada um fluido incompressível, sua massa específica é 

constante, então a Equação 16 pode ser escrita da seguinte maneira (WHITE, 2011): 

                             (17) 

Pode-se ainda derivar a forma integral da Equação 17, porém, as variáveis do fluxo 

devem ser contínuas. Para isso será aplicada a Lei de Leibnitz para o primeiro termo 

da Equação 16, mas para executar esta ação ambos os termos A e V devem ser 

contínuos em relação a x e t. Com a aplicação desta lei, e notando que  

e , desde que as fronteiras do volume de controle sejam fixas e Q1=A1 . 

V1 e Q2=A2 . V2 , obtém-se a seguinte equação (ROSMAN, 1989): 

                             (18) 

Com base no valor médio do teorema6 e considerando que Q e  são 

contínuas, a Equação 18 assume a forma a seguir (Equação 19) e é considerada a 

equação da continuidade na forma de conservação ou dispersão. Nesta forma a 

massa é conservada ao longo da seção no plano horizontal se  é igual a zero, se 

não, esse termo funciona como uma entrada ou saída do volume de controle 

dependendo do seu sinal (CHAUDRY, 2008). 

                                            
6
 De acordo com este teorema: 
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                                                              (19) 

Já para um canal com uma seção regular, como os canais de água superficiais, em 

que B é uma função contínua da profundidade do fluxo (y), a mudança na área de 

fluxo ( ) para uma pequena mudança na profundidade do fluxo ( ), pode ser 

aproximada como . Dentro do limite em que , então a 

Equação 19 pode ser escrita como (ROSMAN, 1989): 

                                                              (20) 

Similarmente pode-se escrever Q=A.V substituindo este termo na Equação 20, 

expandindo o segundo termo e notando que  e a profundidade 

hidráulica D=A/B, a equação fica (CHAUDRY, 2008): 

                                                (21) 

2.6.2 Equação da conservação da quantidade de movimento 

Para esta dedução B representa a quantidade de movimento da água no volume de 

controle (mV) e . Também, considerando a segunda Lei de 

Newton do movimento, a taxa de mudança do movimento é igual à força resultante 

que age no volume de controle ( ). Aplicando estes termos tem-se 

(ROSMAN, 1989): 

               (22) 

Em que Vx é a componente da velocidade de entrada lateral na direção x, admitindo 

que ql é positivo para a entrada lateral e negativo para a saída. 
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Aplicando a Lei de Leibnitz e escrevendo Q=V.A. A Equação 22, torna-se 

(CHAUDRY, 2008): 

               (23) 

Dividindo os dois lados por ρ(x2 –x1) e aplicando o valor médio do teorema, tem-se: 

                                    (24) 

Para simplificar, desconsiderar-se-á os efeitos do vento e do Efeito de Coriolis, 

considerando que o canal tem uma geometria prismática e que não há forças 

externas agindo no volume de controle, apenas (CHAUDRY, 2008): 

 Pressão (F1) agindo na extremidade a montante, sendo: , em que  é 

a profundidade do centro da área de fluxo; 

 Pressão (F2) agindo na extremidade a jusante, sendo: ; 

 F3 é o componente do peso da água no volume de controle e pode ser escrito 

como: 

                                                 (25) 

em que S0 é a inclinação do fundo do canal, a qual é considerada positiva rio abaixo. 

 A força de atrito (F4) que ocorre entre a água e as margens do canal é 

expressa em termos de inclinação de atrito (Sf), ou interpretada como a 

energia necessária para vencer a fricção com as margens. 

                                                 (26) 

De forma que a força resultante agindo no volume de controle é: 

                                                 (27) 
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Substituindo as definições feitas acima a Equação 24 toma a seguinte forma: 

                                    (28) 

Equacionando o lado direto da Equação 28 com a Equação 24 e aplicando o valor 

médio do teorema, obtém-se: 

                                    (29) 

Esta expressão ainda pode ser escrita como: 

                                          (30) 

Desta forma, a Equação 30 é conhecida como na equação de movimento na forma 

conservativa. Isto mostra que o movimento ao longo do canal é fixo no plano x-t, 

sendo o termo da direita é igual a zero (CHAUDRY, 2008). 

Se considerarmos , e desconsiderarmos os 

termos de grande ordem e , tem-se , desta forma obtém-se: 

                                          (31) 

Expandindo os primeiros termos do lado esquerdo da equação e os rearranjando, 

encontra-se: 

               (32) 

De acordo com a equação deduzida como equação da continuidade, a soma dos 

termos dentro dos colchetes é igual a 0 se Vx=0 ou Vx=V. Por fim alcançando a 

equação da quantidade de movimento (Equação 33) (CHAUDRY, 2008). 
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                                              (33) 

Os modelos de simulação hidráulica são baseados nas equações de continuidade 

completas, enquanto das equações de quantidade de movimento alguns termos são 

eliminados. Se apenas o último termo da Equação 33 for utilizado, caracteriza-se o 

modelo mais simplificado, chamado de modelo de onda cinemática, que 

desconsidera a aceleração local, convectiva e a pressão. Se na modelação forem 

considerados os segundo e terceiro termos, o modelo é de onda difusa, que 

diferente do anterior, considera a pressão. Por fim o modelo mais complexo é o de 

onda dinâmica, que considera a aceleração local, convectiva, e a pressão (CHOW, 

MAIDMENT e MAYS, 1988): 

Um resumo da equação de Saint Vennant e de suas variações pode ser observado 
no Quadro 3. 

Quadro 3. Resumo da equação de Saint Vennant e suas variações. 

 

Fonte: Adaptado de Chow, Maidment, Mays, 1988. 

2.7 SOFTWARE MOHID 

Atualmente existe uma gama de modelos hidrológicos que são aplicados para 

simulação e previsão de diversos cenários para sistemas hídricos. Eles são 
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baseados principalmente em estruturas conceituais ou físicas, discretizados desde 

níveis de sub-bacias, regiões hidrologicamente homogêneas, até células associadas 

a características topográficas (NETO et al., 2013). 

O modelo de origem portuguesa, MOdelo HIDrodinâmico - MOHID foi criado em 

1985 por pesquisadores da MARETEC (Marine and Environmental Technology 

Research Center) localizada no Instituto Superior Técnico (IST) que pertence à 

Universidade de Lisboa (IST, 2006). Inicialmente o modelo era em FORTRAN 77 e 

era bidimensional, suas principais aplicações foram em estudos de estuários e áreas 

costeiras (NEVES, 2013). 

Atualmente o modelo conta com simulações em 2D e 3D, executa condições de 

modelação com coordenadas verticais Eurelianas, Cartesianas e Lagrangeanas, 

também com condições de transporte Eulerianas e Lagrangeanas. Ainda usa a 

mesma formulação bioquímica independentemente das dimensões do espaço, o que 

proporciona formulações alternativas para cada processo (NEVES, 2013). 

Nos últimos anos o programa tem sido utilizado para simulação de variados 

processos e em diferentes escalas de ecossistemas aquáticos (LEITÃO et al., 2008). 

Algumas dessas aplicações foram: 

 Em estuários: Estuário de Sado, Portugal; Estuário de Tagus, Portugal; 

Guadiana, Portugal. 

 Em lagoas: Ria de Aveiro, Portugal; Ria Formosa, Portugal; Óbidos, Portugal. 

 Áreas Costeiras: Ria de Pontevedra, Espanha; Santos, Brasil; Canion de 

Nazaré, Portugal. 

 Oceanos: Golfo de Cadiz, Espanha; e Oeste da costa Ibérica.  

O MOHID conta com dois módulos diferentes: o MOHID Water e o MOHID Land. 

Tem como principais potencialidades a possibilidade de executar diferentes 

aplicações simultaneamente, fácil adaptação para novas áreas, utilização de 

diferentes intervalos de tempo para diferentes módulos, executa a simulação para 

qualquer dimensão (1D, 2D e 3D), utilização do método de volumes finitos para 

discretização espacial, permitindo maior flexibilidade na subdivisão de domínios 

verticais e horizontais, capacidade de simular modelos com grande número de 



 
46 

trechos; e ainda comporta a execução dos diferentes módulos, com processos 

separados, concomitantemente (IST, 2006). 

Neste estudo, o módulo utilizado foi o MOHID Land, o qual é um modelo numérico 

que pode ser aplicado em estudos de corpos d’água, bacias hidrográficas, fluxo e 

infiltração da água em poros e aplicações para a agricultura. Esse módulo é 

baseado em processos físicos, distribuídos no tempo, contínuo e variável no tempo 

(MARETEC, 2011).   

O MOHID Land foi desenvolvido e incrementado nos projetos europeus: EcoRiver, 

TempQsim e ICReW, nos quais simulou-se o fluxo de águas em bacias hidrográficas 

com atalhos para o rio e fluxo subterrâneo (TRANCOSO et al., 2009). Seu código foi 

desenvolvido em Fortan95, usando object-oriented programing – OOP, com uma 

organização em classes que comportam processos específicos em arquivos 

específicos (MARETEC, 2011). 

As simulações executadas podem ser em 2D, representando somente o escoamento 

superficial, em 1D para o escoamento na rede de drenagem, e em 3D quando conta 

também com a infiltração e transporte da água no solo (TRANCOSO et al., 2009). As 

equações utilizadas estão descritas na Figura 13. 

Figura 13. Equações do MOHID Land. 

 

Fonte: MARETEC, 2011. 
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Os processos resolvidos pelo MOHID Land são (MARETEC, 2011): 

 Infiltração e transporte de água no solo, por meio da resolução da equação de 

Richard’s (3D Porus Media). 

 Comportamento da rede de drenagem, por meio das equações de onda 

cinemática, difusa ou dinâmica (Saint Vennant). Demonstradas no 1D 

Drainage network e no Quadro 3. 

 Evapotranspiração e água disponível no solo, com Penman Motheith7. 

 Crescimento das plantas e práticas agrícolas, incluindo dormência, e base de 

dados do Soil and Water Assessement Tool - SWAT. 

 Interação entre a infiltração no solo e o escoamento superficial (2D Overland 

flow) usando a continuidade. Equação de Richard’s com gradientes 

hidráulicos. 

 Interação entre a infiltração no solo e a rede de drenagem, usando a 

continuidade (gradiente superficial entre o escoamento superficial e a rede de 

drenagem). Equação de Richard’s com um gradiente de nível entre a 

infiltração do solo e a rede de drenagem. 

 Transporte de propriedade em todos os módulos e transformações no solo e 

no rio. Modelos de qualidade podem ser acoplados. 

 Reações químicas e biológicas no solo como mineralização, nitrificação, 

desnitrificação, imobilização, equilíbrio químico, deficiência de propriedades, 

além de processos no rio como produção primária e assimilação de 

nutrientes. 

 Inserção de descargas na simulação. 

 Simulação de cheias. 

No caso do projeto aqui proposto, a aplicação do software envolverá os módulos que 

correspondem a descrição dos processos do ciclo hidrológico, portanto, implicará na 

utilização dos módulos de 1D, 2D e 3D. Apesar de incluir a descrição da vegetação 

local e sua variação temporal para os casos de culturas agrícolas, não serão 

utilizadas ferramentas específicas das práticas agrícolas que simulam irrigações e 

padrões adicionais de condições do solo. 

                                            
7
 Método da FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) desenvolvido para 

calcular a evapotranspiração por meio de dados metereológicos. Sua equação pode ser encontrada 
no Anexo 3. 
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2.8 VALIDAÇÃO 

A validação de modelos é a fase da simulação que objetiva avaliar a eficiência da 

calibração do modelo. Uma boa precisão do modelo permite que o modelo seja 

utilizado como um substituto do sistema real para que, com ele, sejam realizados 

experimentos e análises de comportamento (CARSON, 2002). 

A condução da validação de um modelo inicia-se com a simulação de vários eventos 

diferentes da calibração. Colocando o modelo sob as mesmas condições impostas 

ao sistema observa-se suas respostas (FARIA, BARBASSA e SILVEIRA, 2013). 

A análise das respostas pode ser realizada de maneira subjetiva ou por meio de uma 

validação estatística (Quadro 4) (CARSON, 2002). O método subjetivo de 

comparação de gráficos conta com o Teste de Turing, o qual consiste em obter os 

dados pelo sistema e pelo modelo, formatá-los com o mesmo padrão, e submetê-los 

à análise de especialistas. Caso os mesmos não notem as diferenças, o modelo está 

validado (NAYLOR e FINGER, 1967). 

Quadro 4. Classificações da validação de modelos. 

 Sistema palpável Sistema não palpável 

Validação subjetiva 

 Comparação utilizando 
gráficos resultantes da 
simulação (Teste de 
Turing); 

 Exploração do 
comportamento do 
modelo. 

 Exploração do 
comportamento do 
modelo; 

 Comparação com 
outros modelos. 

Validação estatística 
 Comparação utilizando 

testes estatísticos e 
procedimentos. 

 Comparação com 
outros modelos por 
meio de testes 
estatísticos. 

 Fonte: Sargent, 2011.  

Ainda nos métodos subjetivos temos a exploração do comportamento do modelo, 

que pode ocorrer tanto quantitativamente quanto qualitativamente. Avaliações 

quantitativas de ambas as direções e magnitudes do comportamento do resultado 

são avaliadas, enquanto que na avaliação qualitativa somente as direções dos 

resultados são analisadas (SARGENT, 2011). 



 
49 

A validação estatística conta com as análises de intervalos de confiança e com os 

testes de hipóteses. Os intervalos de confiança podem ser obtidos pelas diferenças 

entre as médias (Equação 34), variâncias (Equação 35 e 36) e distribuições de 

diferentes modelos de simulação e variáveis de saída do sistema para cada 

condição de entrada. Esses intervalos podem ser usados para refletir faixa de 

precisão do modelo (NAYLOR e FINGER, 1967). 

                                               (34) 

Em que  representa um valor da distribuição t para n-1 graus de liberdade ao 

nível de probabilidade. 

                                                    (35) 

                                              (36) 

Os testes de hipótese podem ser utilizados da mesma forma que os intervalos de 

confiança. A diferença é que neste teste necessita-se estabelecer o que vai ser 

testado, de maneira que: 

 H0 modelo é válido para uma faixa de precisão aceitável sob condições de 

simulação definidas. 

 H1 modelo é inválido para uma faixa de precisão aceitável sob condições de 

simulação definidas. 

Dois tipos de erro ocorrem em testes de hipóteses. O primeiro é a rejeição da 

validade de um modelo válido, e o segundo é a aceitação da validade de um modelo 

inválido. A probabilidade do primeiro erro (α) é chamada de risco do criador do 

modelo, e a probabilidade do erro segundo tipo (β) é conhecida como risco do 

usuário (SARGENT, 2011). 
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Ainda dentro dos métodos estatísticos tem-se a carta de controle. Esta carta 

consiste na representação gráfica dos dados, na qual é possível identificar-se os 

comportamentos dos dados ao longo do tempo (Figura 14) (EXLER, 2012). 

Para a construção dos gráficos de controle são inseridos em um gráfico os valores 

medidos em campo, e junto a eles são adicionadas três linhas. Dessas três linhas 

uma é central e as outras duas são de controle. As linhas de controle são calculadas 

a partir de uma medida de dispersão, e denominadas como: limite inferior de 

controle (LIC) e limite superior de controle (LSC) (MANZINI et al., 2010). 

Tais linhas tem a função de alertar se o processo de controle passou por algum 

distúrbio que possa interferir em seu comportamento estatístico. Sendo assim, ao se 

representar os dados nas cartas, se esses estiverem todos entre as linhas de LIC e 

LSC, significa dizer que não houve nenhum distúrbio e que o processo está sob 

controle estatístico (EXLER, 2012). 

Em caso de um ou mais pontos estarem para fora das linhas de controle, é 

necessário avaliar cada ponto qual é causa especial que está interferindo no 

processo. Quando for verificada esta situação o ponto deve ser descartado e o 

gráfico refeito até que todos os pontos estejam dentro das linhas de controle 

(MANZINI et al., 2010). 

Figura 14. Exemplo de gráfico de uma carta de controle. 

 

Fonte: Manzini, Regattieri, et al., 2010. 

No método de carta de controle existem diferentes tipos de gráficos. Dependendo 

das característcas dos dados coletados e do processo são essencialmente dois 

grupos: Variáveis e Atributos. Sendo que varíavel é tudo aquilo que pode ser 



 
51 

medido. Portanto, utilizados para situações em que os parâmetros avaliados 

possam ser expressos em número, neste caso as fórmulas aplicáveis estão no 

Quadro 5 (EXLER, 2012). 

No caso do grupo dos atributos, os parâmetros avaliados podem não ter a 

necessidade de serem contados, e sua medição conte diretamente como um 

resultado (MANZINI, REGATTIERI, et al., 2010). As fórmulas para construção de 

gráficos de atributos estão descritas no Quadro 6. 

As cartas de atributos são classificadas em quatro tipos, sendo elas: carta para 

fração defeituosa (p), carta para número de unidades defeituosas (np), carta para 

defeitos por unidade (u), carta para número de defeitos na amostra (c) (EXLER, 

2012). 

 

Quadro 5. Fórmulas para cálculo dos limites de controle para cartas por variáveis 

TIPO DE GRÁFICOS 
LIMITES DE CONTROLE 

GRÁFICO FÓRMULAS 

Xbarra e R 

Média 

 

 

 

Amplitude 

 

 

 

Média e Desvio Padrão 

Média 

 

 

 

Desvio padrão 
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Mediana e Amplitude 

Mediana 

 

 

 

Amplitude 

 

 

 

Medidas individuais e 
amplitude móvel 

Medidas individuais 

 

 

 

Amplitude móvel 

 

 

 

Fonte: Exler, 2012 
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Quadro 6. Fórmulas para calculo dos limites de controle para cartas por atributos 

TIPO DE GRÁFICO 
FÓRMULAS 

LINHA MÉDIA LINHA DE CONTROLE 

Carta p 
 

 

 

Carta np 
 

 

 

Carta c 
 

 

 

Carta u 
 

 

 

 

Para a validação de modelos hidrológicos são utilizados métodos estatísticos que 

determinam a eficiência do modelo, sendo alguns deles: coeficiente de determinação 

r², eficiência de Nash-Sutcliffe (E) e índice de concordância (d) (MARETEC, 2008). 

O coeficiente de determinação de r²  é definido pela Equação 37, e calcula a relação 

entre os dados medidos e os modelados. Este coeficiente varia entre 0 e 1, que 

descreve quanto dos dados medidos são explicados pela modelação (KRAUSE, 

BOYLE e BASE, 2005). 

                                              (37) 
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Em que: 

O são os dados observados (medidos em campo); 

P são os dados modelados. 

A eficiência E foi proposta em 1970 por Nash e Sutcliffe e é definida por um, menos 

a soma das diferenças quadradas absolutas entre os valores medidos e os 

modelados, normalizados pela variância dos valores medidos durante o período 

modelado (Equação 36). Os resultados desta avaliação estão na ordem de 1 

(perfeito) e -∞ uma eficiência abaixo de zero que significa um modelo incapaz de 

uma boa representação dos dados observados (KRAUSE, BOYLE e BASE, 2005). 

                                                       (38) 

O: dados observados (medidos em campo); 

P: dados modelados. 

O índice de concordância (d) demonstra a razão entre o erro médio quadrado e o 

erro potencial (Equação 39). A sua escala é como do coeficiente de r², com variação 

de 0 a 1, no qual quanto mais próximo de 1, maior a correlação entre os dados 

(KRAUSE, BOYLE e BASE, 2005). 

                                                       (39) 

O: dados observados (medidos em campo); 

P: dados modelados. 

O programa utilizado nesta pesquisa para a modelação possui uma extensão de 

análises estatísticas (Mohid Statistics Analyser) que é utilizada para realização dos 

testes e validação dos modelos. Este módulo utiliza os métodos acima descritos e 

apresenta resultados de escalas diárias e mensais (MARETEC, 2011). 
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3 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

A bacia hidrográfica do rio Pirapó está localizada no Estado do Paraná, mais 

especificamente no Terceiro Planalto Paranaense (SEMA, 2013), compreendida 

entre as latitudes de 22°30’ e 23°30’ Sul e longitudes de 51°15’ e 52°15’ Oeste 

(RIBEIRO, 2001). Esta representa aproximadamente 3% da área do estado, com 

uma população de 485.895 habitantes (IBGE, 2004), representando 5% da 

população do estado.  

A área da bacia é de 5.098,10 km² (SEMA, 2013). Os limites são com a bacia 

hidrográfica do rio Ivaí, ao sul; do rio Paranapanema IV, a Oeste; e a do rio Tibagi, 

juntamente à do rio Paranapanema III, a Leste (Figura 15) (MARTINEZ, 2005). 

Figura 15. Mapa das bacias hidrográficas presentes dentro do estado do Paraná, com destaque para 
a bacia hidrográfica do rio Pirapó. 

 

A nascente do rio Pirapó está localizada no município de Apucarana, em uma 

altitude de 1000 m. O fluxo do rio é na direção norte, percorrendo 168 km até sua foz 

no rio Paranapanema, no município de Jardim Olinda, a uma altitude de 300 m 

(SEMA, 2013). O afluente de maior contribuição é o rio Bandeirantes do Norte, que 
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nasce no município de Arapongas e desemboca no rio Pirapó, nas divisas dos 

municípios de Paranacity, Lobato e Colorado (MARTINEZ, 2005). No total a bacia 

abrange 35 municípios e 60 rios tributários diretos (Apêndice 1) (SEMA, 2013). 

As águas do rio Pirapó estão destinadas a diversificados usos, tais como: 

agropecuária, turismo ecológico, abastecimento de água potável para os municípios 

de Maringá e Apucarana, além da diluição de efluentes (KLEPKA, 2011)  

A classificação do clima geral da bacia segundo Köppen (1948) é de Cfa, 

periodicamente Cwa, o que corresponde a um clima sempre úmido, pluvial quente-

temperado, alternando alguns anos com invernos secos de junho a setembro 

(RIBEIRO, 2001).  

Estudos de caracterização pluviométrica na área mostram que a média de 

pluviosidade anual na bacia é de 1500 mm, sendo que os valores de precipitação à 

montante são maiores que os de jusante da bacia, a uma relação de 35%. Os meses 

mais chuvosos são dezembro, janeiro e fevereiro, os mais secos julho e agosto. 

Com relação à distribuição espacial, a precipitação concentra-se nas porções 

noroeste e sudeste da bacia. A Figura 16 demonstra os valores médios acumulados 

de precipitação para as estações do ano na bacia do rio Pirapó (RIBEIRO, 2001; 

BALDO, DZIUBATE e GALIANI, 2012). 

Figura 16. Valores médios sazonais de precipitação para o período de 1976 a 2010 na bacia do 
rio Pirapó - PR. 

 

Fonte: Baldo, Dziubate e Galiani, 2012. 
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A área da bacia do rio Pirapó apresenta variados tipos de solo, sendo eles: 

Argissolo Vermelho, Latossolos Vermelhos, Neossolos e Nitossolos. Os argissolos e 

latossolos apresentam maiores profundidades e são verificados em predominância 

nas partes média a baixa da bacia. Já os neossolos e nitossolos tem sua 

representatividade nas zonas altas com maiores índices de declividade, tem sua 

profundidade variando de 0,3 a 0,5 m (RIGON, 2012). A carta de solos pode ser 

visualizada no Anexo 5 deste trabalho. 

Segundo o produto já publicado do Plano de Bacia do comitê do Piraponema, o uso 

de solo nesta área é predominantemente agrícola, aproximadamente 80%, em sua 

maioria com cultura temporária e pastagens. Os remanescentes florestais estão 

ligados em sua maioria aos corpos hídricos como as áreas de preservação 

permanentes de suas margens. O gráfico da Figura 17 demonstra as classes de uso 

de solo na unidade hidrográfica e a representatividade de cada uma delas. 

Figura 17. Representatividade das classes de uso do solo na unidade hidrográfica do Piraponema. 

 

Fonte: Instituto das Águas do Paraná, 2014. 

As pastagens ocupam solos de fertilidade naturalmente baixa, e áreas de relevo 

ondulado. São solos com uma camada superficial de granulometria arenosa, mas 

com uma transição abrupta para um solo argissolo. Quando essas áreas encontram-
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se sob a ação da precipitação e sem cobertura vegetal, os resultados são 

processos erosivos intensos (PARANÁ, 2014).  

Já a cultura temporária ocupa as mais diversas áreas dentro da unidade. Nessas 

regiões o solo encontrado é o latossolo. Esses são solos profundos e de boa 

retenção de nutrientes e com aptidão para a mecanização agrícola (PARANÁ, 2014).  

De maneira geral toda a área utilizada pela agricultura é caracterizada como de 

degradação fraca, porém a porção sul tem uma alta degradação, locais de presença 

de urbanização, e a parte da foz da bacia uma degradação média (Apêndice 3). 

As formações geológicas predominantes são a Serra Geral e Arenito Caiuá, com 

registros ainda de arenito Santo Anastácio. A formação da Serra Geral apresenta 

rochas de composição basáltica. Na bacia hidrográfica do rio Pirapó estende-se por 

toda a área com cotas altimétricas elevadas e de declividades acentuadas. O Arenito 

Caiuá por sua vez concentra-se nas regiões de altitudes médias até as baixas. 

Nestas formações a constituição mineralógica é de arenitos médios a finos (RIGON, 

2012). Essas formações também dão nome aos aquíferos da região (Apêndice 5). 

As formações fitogeográficas são na maior parte da Floresta Estacional 

Semidecidual Submontana e Montana, com pequenos focos de da Floresta 

Estacional Semidecidual Aluvial e Cerrado (SEMA, 2013). 

O mapa hipsiométrico demonstra as regiões altas na área de nascente e segue o 

declínio até a foz, variando de altimetrias de 300 a 900 m. A maior diferença de 

altura ocorre na região do início do rio (Apêndice 6). Os locais com maiores 

percentuais de inclinação coincidem com os topos de morro da área da bacia, e a 

amplitude varia de 0 a 13 % (Figura 18) (SEMA, 2013). 

Figura 18. Figura em três dimensões da altimetria da bacia hidrográfica do rio Pirapó - PR. 
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4 METODOLOGIA 

Neste capítulo são especificados equipamentos utilizados, a forma de coleta dos 

dados, as técnicas de tratamento dos dados, e as etapas de execução da simulação 

e de geração de cenários. 

A execução desta pesquisa dividiu-se em quatro etapas, representadas na Figura 

19. Iniciou-se com o apuramento dos dados que foram utilizados como forçantes na 

modelação, sendo que estes foram obtidos de duas formas: aquisição em campo ou 

por meio de bancos de dados eletrônicos. A segunda etapa consistiu no tratamento 

dos dados, a medida de que foi necessária a manipulação computacional desses. 

A fase da modelação, terceira no fluxograma do projeto, contou com a 

implementação, calibração e validação do modelo, e posterior simulação do 

ambiente de estudo para um período de 13 anos (2002 a 2014).  

Para a análise de prognóstico foram simulados quatro cenários de gestão, sendo 

cenário tendencial, ideal, crítico e desejável, cada qual como uma condição 

específica de gestão de recursos hídricos.  

Com a execução desta metodologia foi possível construir uma ferramenta de auxílio 

à gestão de recursos hídricos, um modelo hidrodinâmico calibrado e validado para a 

bacia hidrográfica do rio Pirapó. E ainda demonstrar sua utilização na gestão por 

meio de uma análise de prognóstico com a simulação de diferentes cenários de 

gestão. 
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Figura 19. Fluxograma de descrição da metodologia do projeto. 

 

4.1 COLETA E TRATAMENTO DE DADOS 

Os dados coletados neste projeto foram divididos em duas modalidades: dados de 

campo e dados de bancos eletrônicos.  

Devido as duas modalidades de dados, suas formas de aquisição e tratamento 

foram distintas, e estão descritas nos itens subsequentes deste documento. 

4.1.1 Aquisição de dados em bancos eletrônicos 

Os dados que foram adquiridos por meio de bancos eletrônicos foram a cerca das 

séries históricas de medição de vazão, meteorologia, e das características físicas da 

bacia hidrográfica. 

As séries históricas de medição de vazão foram levantadas do banco de dados da 

ANA, o HidroWeb®. Para isto realizou-se uma pesquisa na ferramenta buscando 

encontrar estações dentro da bacia hidrográfica do rio Pirapó que possuíssem dados 
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dentro do período de estudo (2002 a 2014). As estações fluviométricas 

encontradas para estas condições foram as listadas na Tabela 1. 

Tabela 1. Estações fluviométricas utilizadas para levantamento de dados históricos de vazões para a 
bacia hidrográfica do rio Pirapó. 

ESTAÇÃO RIO CÓDIGO LATITUDE LONGITUDE 

Paranacity Pirapó 64550000 22°51’25’’ 52°4’41’’ 

Santa Fé 
Bandeirantes 

do Norte 
64546900 23°2’1’’ 51°45’11’’ 

 

Os dados meteorológicos foram adquiridos para 9 estações (Figura 20), de duas 

fontes diferentes, sendo o HidroWeb® da ANA, e o BDMEP (Banco de Dados 

Meteorológicos para Ensino e Pesquisa) do INMET (Instituto Nacional de 

Meteorologia). Do BDMEP foram levantados dados de temperatura do ar, 

precipitação, radiação solar, umidade do ar e vento das estações de Maringá e 

Londrina. Das demais estações, cadastradas no banco de dados da ANA, eram 

obtidos dados de precipitação. 

Outros dados necessários ao estudo diziam respeito às características da bacia, 

como a topografia, uso do solo, tipos de solo, vegetação, rede de drenagem. Esses 

foram levantados por meio do site do Instituto das Águas do Paraná. Os arquivos 

são no formato shapefile, e permitindo o reconhecimento em programas de sistemas 

de informações geográficas e do próprio MOHID. 
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Figura 20. Mapa de localização das estações meteorológicas utilizadas para levantamento de 
dados utilizados na modelação da bacia hidrográfica do rio Pirapó. 
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4.1.2 Coletas de dados de campo 

As campanhas de campo relativas a esta pesquisa foram realizadas no período de 

julho a novembro de 2014. As coletas eram realizadas, mensalmente, em toda a 

extensão do rio no mesmo dia, e a duração da campanha era de aproximadamente 

12 horas. Porém, pelo fato dos dados dependerem da presença dos pesquisadores 

in locu para coleta-los, a representatividades dos mesmos ficam restritas ao dia e 

horário das coletas. 

Os dados coletados foram vazão e geometria do canal. Pelo fato deste projeto estar 

inserido em um programa de monitoramento existente, o plano de amostragem, 

cronograma e métodos de análises já estavam definidos, porém esta pesquisa 

agregou a este monitoramento o parâmetro quantitativo. 

4.1.2.1 Histórico de monitoramento 

Os estudos na bacia do rio Pirapó são vastos em diversos sentidos. O 

monitoramento da qualidade da água possui registros desde o ano de 2006, e o 

projeto ANINQAS iniciou suas atividades na bacia no ano de 2009.  

A definição da frequência espacial, temporal e do período de monitoramento estão 

definidos no trabalho de Soares (2001), além de relatórios de projeto. Esses 

descrevem que para a definição da frequência espacial o método de SHARP de 

macrolocalização é indicado, e as equações utilizadas são:  
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Em que: 

M0 é a magnitude do exutório, dada pelo número de nascentes presentes na bacia; 

Mi é a magnitude do i-ésimo elemento interior da rede de drenagem; 
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[ ] significa valor inteiro; 

Mjus é a magnitude da parte de jusante; 

Mmon é a magnitude da parte de montante. 

A frequência temporal foi estabelecida como mensal e o período é determinado pelo 

prazo de existência do projeto. 

Do início do monitoramento até junho do ano de 2014 era avaliada a qualidade da 

água em 9 pontos do rio Pirapó. Com a iniciação das medições de vazão, não seria 

mais possível realizar todas as coletas no mesmo dia, condição indispensável para 

modelação e correlação entre as variáveis quantitativas e qualitativas. 

Dessa forma, apoiados em estudos de variabilidade da qualidade da água nesses 9 

pontos, e nas condições locais de medição de vazão, foram selecionados os 5 

pontos para as coletas, sendo apenas 3 com a medição de parâmetros quantitativos. 

4.1.2.2 Coleta de campo dos dados quantitativos 

Para definição das seções de amostragem realizou-se uma saída de campo 

preliminar, e a viabilidade de cada local dependeu de fatores como: situações das 

vias de acesso, altura das pontes, tempo necessário para a realização das coletas, e 

disponibilidade de apoio local para armazenamento e transporte de material de 

coleta e amostras. 

Após a conferência de todas as variáveis definiu-se as seções de controle dos 

parâmetros quantitativos, conforme a Tabela 2 e a Figura 21. O monitoramento 

contemplou épocas de cheia e de estiagem do curso d’água. 

Tabela 2. Localização geográfica das seções de monitoramento do rio Pirapó. 

Seção Município Latitude Longitude 

1 Divisa de Arapongas e Apucarana 23°26'59"S 51°33'19"W 

2 Divisa de Astorga e Mandaguari 23°24'02"S 51°38'45"W 

3 Divisa de Flórida e Atalaia 23°07'84"S 52°00'33"W 
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Figura 21. Mapa das seções de monitoramento quantitativo para o período de julho a novembro de 
2014.  

 

A medição dos parâmetros necessários para o monitoramento quantitativo foi 

realizada utilizando o equipamento ADCP. Este aparelho foi acoplado a um barco de 

madeira de dimensões 1 m por 50 cm, e conduzido, de cima da ponte, de uma 

margem a outra, para a realização as medições (Figura 22). 

Metros 
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Figura 22. Registros fotográficos de medição de vazão do rio Pirapó. 

 

Em cada seção de medição eram realizadas quatro travessias na ponte. Essas 

tinham por objetivo gerar múltiplos registros de leitura (Figura 23), para que 

posteriormente no tratamento destes dados, os erros de medição pudessem ser 

identificados e regularizados. 

Figura 23. Registros fotográficos do computador durante as medições de vazão do rio Pirapó no dia 
26 de novembro de 2014. 

 

 

Os dados gerados pelo programa e utilizados na pesquisa foram: 

 Vazão total; 

 Profundidade do canal; 

 Velocidade da água; 

 Largura do canal. 
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Para interpolação das áreas nas quais o ADCP não é capaz de medir, o método 

utilizado foi o Power, citado pela manual do equipamento como o mais preciso. 

4.1.3 Tratamento dos dados 

A partir da base de dados executou-se o processamento desses para possibilitar a 

simulação, e garantir a validade dos resultados futuros. 

O primeiro parâmetro a ser avaliado foi a precipitação. Essa avaliação concentrou-se 

na representatividade das estações pluviométricas e na forma de distribuir a 

precipitação para a bacia. 

Para estudar a representatividade das estações apoiou-se em trabalhos como o de 

Souza, Martins e Nery (2002), Baldo, Dziubate, Galiani (2012) e o de Ribeiro (2001) 

que caracterizam as chuvas na região com pesquisas que abrangem o período de 

1975 a 1998. Dessa forma, os resultados apresentados por estes autores foram 

comparados com os dados adquiridos para verificar a qualidade destes. 

Para a distribuição das chuvas dentro da área da bacia foram testados dois métodos 

o dos polígonos de Thiessen (Figura 24), e o de Krigging (Figura 25). Assim foi 

calculada a área de influência de cada uma das 9 estações pluviométricas. 
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Figura 24. Mapa de representação dos polígonos de Thiessen que representam a zona de 
influência de cada estação pluviométrica utilizada na modelação hidrológica da bacia hidrográfica do 

rio Pirapó. 

 
Metros 
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Figura 25. Mapa de representação da interpolação com método de Krigging que representa a 
zona de influência de cada estação pluviométrica utilizada na modelação hidrológica da bacia 

hidrográfica do rio Pirapó. 

 
Metros 
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4.2 MODELAÇÃO  

A implementação de modelos conta com a transcrição das características da área de 

estudo para o ambiente virtual. Assim inicia-se com o pré-processamento dos dados 

coletados ou adquiridos nos bancos virtuais para colocá-los no formato requerido 

pelo programa, que no caso desta pesquisa é o MOHID. 

A inserção desta base de dados mais a criação da malha de cálculo provêm as 

condições iniciais e de contorno a que o modelo está submetido, e caracteriza a 

escala e limitações dos seus resultados.  

Com os arquivos elaborados pode-se realizar a calibração do modelo, variando 

parâmetros específicos, até que os resultados modelados tivessem um 

comportamento semelhante às medidas de campo. Quando esse comportamento é 

alcançado, significa dizer que o modelo representa as condições ocorridas no 

ambiente real e submete-o a validação. 

Esta etapa de validação consiste na aplicação de testes estatísticos para demonstrar 

e eficiência do modelo implementado em representar o sistema de estudo. Permite 

ao modelador conhecer as limitações do seu produto, e ao usuário (gestor) conhecer 

o grau de confiabilidade da ferramenta no qual ele apoiará suas decisões. 

Depois da ferramenta validada suas aplicações variam e multiplicam-se, e auxiliam o 

gestor em modificar o ambiente para diversas análises probabilísticas e construção 

de cenários. Por isso com o item de geração de cenários busca-se demonstrar 

possíveis utilizações da ferramenta implementada. 

4.2.1 Pré-processamento de dados 

A implementação do modelo começou com a definição do modelo digital do terreno. 

Em seguida definiu-se a malha quadrática constante para os cálculos, sendo que 

esta tem uma resolução de 2 km (células de 1 km por 1 km). A união desta malha 

com o modelo digital do terreno proveu o arquivo de base espacial para os 

processos seguintes e para a execução do modelo. 

A bacia hidrográfica foi demarcada, juntamente com a sua rede de drenagem, 

ambas baseadas no modelo digital do terreno. Em seguida foi caracterizado o solo, 
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levando em consideração as declividades do terreno, e a profundidade mínima e 

máxima registrada na região. 

As características do canal também foram parametrizadas pelo modelo. Para isso 

considerou-se a classificação de Strahler para os canais, indicando a geometria para 

cada ordem encontrada. No caso deste trabalho as ordens encontradas variaram de 

1 a 6, e para os valores de geometria foram usados os dados adquiridos nas leituras 

de campo e literatura. 

Ainda foram definidos os pontos nos quais o modelo geraria os resultados 

disponíveis para a visualização (Figura 26). Esses pontos foram escolhidos de 

acordo com a necessidade de compreensão do ambiente, e com a disponibilidade 

de dados para posterior comparação. 
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Figura 26. Mapa dos pontos de exibição dos resultados modelados para a bacia hidrográfica do 
rio Pirapó. 
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Os tipos de solo verificados na bacia foram inseridos a base de dados do modelo 

por meio da transformação dos dados da base cartográfica do Instituto das Águas do 

Paraná em arquivo de dados do modelo, ou seja, para cada tipo de solo foi 

adicionado um identificador, que posteriormente atribuiria a este solo suas 

características.  

Da mesma maneira que os tipos de solo, as tipologias de vegetação foram 

informadas ao modelo. Com um arquivo de correlação de dados com identificadores 

foram definidos os diferentes coeficientes de escoamento de acordo com a cobertura 

vegetal do solo. 

No caso da vegetação levantamentos dos tipos de cultura praticados na área de 

estudo, períodos de plantio e colheita foram adicionados à base de dados do modelo 

para que o comportamento dessa variável pudesse ser representado com 

proximidade da realidade. Para isso também indicou-se as condições das florestas 

encontradas na região. 

Com os dados processados e arquivos criados e adaptados para esta situação de 

estudo o programa pode ser executado. O primeiro ano a ser executado possui o 

que é conhecido como “começo frio”, ou seja, não tem dados de simulações 

anteriores, o que na prática significa dizer que o sistema está sem água, seja no solo 

ou nos rios, e sem vegetação.  

Para o início das simulações o ano de 2002 foi executado com os dados de entrada 

da primeira simulação, e assim como nos próximos anos foram utilizadas as 

continuações de cálculo, nas quais as condições finais de um ano servem de 

condições de entrada para o ano seguinte, representando a condição dinâmica do 

ambiente. 

As dificuldades da implementação de um modelo passaram pela falta de dados de 

entrada, como precipitação, vazão, geometria do canal, características do solo, e 

informações sobre lençol freático. Além das séries históricas não serem de grande 

extensão, ainda estão presentes muitas falhas. 
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Para alcançar os objetivos do trabalho e vencer as dificuldades encontradas, 

foram realizadas atividades que supriam a falta destas informações, tal como as 

saídas de campo e o preenchimento de falhas. 

Para o preenchimento das falhas encontradas nas séries históricas dos bancos de 

dados eletrônicos, foi utilizada a metodologia de completar os períodos faltosos com 

dados da estação mais próxima, desta maneira tornou-se possível a implementação 

do modelo. 

As saídas de campo foram de suma importância, pois possibilitaram um 

conhecimento sobre a área de estudo, que posteriormente enriqueceu as discussões 

dos resultados, a avaliação da coerência dos dados coletados nos bancos 

eletrônicos.  

4.2.2 Análise de Sensibilidade e Calibração do modelo 

A análise de sensibilidade e a calibração do modelo foram realizadas pelo método 

de tentativa e erro, portanto, as modificações de uma simulação para outra eram 

realizadas manualmente pelo modelador.  

Os parâmetros testados foram: 

 Solo 

o Profundidade do solo; 

o Influência do aquífero na dinâmica da água disponível no rio; 

o Fluxo de água no solo; 

o Fator de condutividade horizontal da água no solo; 

 Rede de drenagem 

o Manning-Strickler do canal; 

 Chuva 

o Distribuição espacial da chuva. 

Os testes realizados contemplaram diferentes maneiras e combinações até que os 

resultados do modelo representassem a vazão mínima e os picos medidos no rio, 

tomando sempre como referência as medições da ANA. 
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4.2.3 Validação do modelo 

Para validar o modelo implementado foram aplicados os testes estatísticos inseridos 

no módulo Mohid Statistics Analyser. 

O parâmetro utilizado para a avaliação final foi o da eficiência do modelo 

(Coeficiente de Nash-Sutcliffe). Considerando que a escala deste método varia de 1 

a -∞, o programa estabelece a classificação dos resultados descrita no Quadro 7. 

Quadro 7. Quadro de avaliação dos resultados estatísticos para a eficiência do modelo 

Faixa dos resultados do 

teste 

Classificação da 

eficiência 

-∞ até 0 Ruins 

0 até 0,99 Bons na média 

1 Perfeitos 

 

4.3 GERAÇÃO DE CENÁRIOS  

Os cenários são importantes no planejamento estratégico, uma vez que buscam 

caracterizar diferentes tipos de situações futuras a partir de diferentes combinações 

dos parâmetros. Pode-se construir cenários com diferentes características e quantos 

forem de interesse dos planejadores.  

No caso foram modelados 4 cenários, sendo: um cenário tendencial, um ideal, um 

crítico e um desejável (Figura 27). A escolha dos cenários apoiou-se na metodologia 

de avaliação de impactos ambientais, que sugere tais modalidades de cenários. 

No cenário tendencial foi admitido que nenhuma modificação foi realizada no 

período modelado no âmbito da gestão dos recursos hídricos na bacia, ou seja, 

nenhuma modificação na legislação, nas ações do comitê, nas fiscalizações, 

outorgas ou quaisquer instrumentos estruturais ou não, todos se manterão como 
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estão atualmente, contando apenas com a taxa de crescimento populacional, 

industrial e agropecuário atuais encontradas na bacia. 

Já o cenário ideal e o crítico são situações antagônicas. No primeiro foi admitido que 

todos os instrumentos de gestão e intervenções necessárias estruturais ou não, 

foram executadas no período simulado, o que não ocorre no segundo cenário, o qual 

demonstra a situação caso não haja nenhuma gestão dos recursos hídricos. 

O caso do cenário desejável compatibiliza condições do cenário tendencial e do 

ideal, integrando à gestão atual medidas estruturais ou não que o planejador julgue 

ser passível de adoção por meio dos gestores da bacia. O Quadro 8 descreve 

sinteticamente as características dos cenários.  

Figura 27. Cenários gerados na modelação hidrológica da bacia hidrográfica do rio Pirapó. 
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Quadro 8. Quadro de caracterização dos cenários considerados na modelação hidrológica da 
bacia hidrográfica do rio Pirapó. 

Cenário 
Projeção da 
população 

Projeção da 
industrialização  

Projeção da 
atividade 

agropecuária  

Instrumentos da 
gestão  

Tendencial 
Definida pela 
taxa atual de 
crescimento 

Definida pela 
taxa atual de 
crescimento 

Definida pela 
taxa atual de 
crescimento 

Utiliza os atuais, 
sem modificá-los 

Ideal 
Definida pela 
taxa atual de 
crescimento 

Segue nova 
proposta de 

política de uso 
do solo 

Segue nova 
proposta de 

política de uso do 
solo 

Insere 
instrumentos e 
modificações 

estruturais e não 
estruturais  

Crítico Extrapolada 
Insere situação 
de alto grau de 
industrialização 

Insere cultivos 
com alta 

utilização de 
água e alto 

potencial poluidor 

Não existe a 
presença de 

instrumentos de 
gestão na bacia 

Desejável 
Definida pela 
taxa atual de 
crescimento 

Compatibiliza 
crescimento 

atual com novas 
possibilidades 
de gestão do 
uso do solo 

Compatibiliza 
crescimento atual 

com novas 
possibilidades de 
gestão do uso do 

solo 

Propõe a adição 
de instrumentos 
e estruturas ou a 
melhoria dos já 

aplicados 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 ANÁLISE DO COMPORTAMENTO PLUVIOMÉTRICO NA BACIA PARA O PERÍODO 

DE ESTUDO 

Devido à alta correlação entre as variáveis quantitativas e os dados de precipitação, 

a Figura 28 demonstra o comportamento pluviométrico nas 9 estações utilizadas 

como base de dados para esta modelação.  

No período de realização deste estudo os índices pluviométricos anuais variaram 

entre 860 e 2400 mm, com uma média de 1500 mm, e os maiores índices foram 

verificados nas partes mais altas próximas às nascentes dos rios. 

Na análise do volume precipitado no ano, existe uma variação de acordo com cada 

estação, mas em uma análise geral nove dos treze anos analisados apresentaram 

valores de precipitação abaixo da média da bacia, com destaque para o ano 2004 

que na estação de Paranacity registrou o menor índice de pluviosidade da série. 

Já os anos 2003 e 2014, apresentaram valores na média, e o ano de 2009 é 

relevante por ter o maior índice de precipitação da série, e por apresentar valores 

acima da média em todas as estações, caracterizando um ano extremamente úmido. 

O comportamento aqui observado concorda com a descrição encontrada na 

caracterização da área de estudo, na qual diz-se que existe uma diferença de 35% 

entre os índices pluviométricos registrados na região da montante da bacia em 

relação à jusante. 
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Figura 28. Médias pluviométricas anuais para o período de 2002 a 2014 nas estações utilizadas como fontes de dados para a modelação hidrológica da 
bacia hidrográfica do rio Pirapó. 
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5.2 DETERMINAÇÃO DOS PARÂMETROS HIDRÁULICOS DAS SEÇÕES 

MONITORADAS NO RIO PIRAPÓ 

Os parâmetros hidráulicos referentes à geometria do canal que foram coletados em 

campo estão apresentados na Tabela 3. A Figura 29, Figura 31 e Figura 33 

apresentam os registros gerados pelo software WinRiver® II durante as medições, 

estes gráficos caracterizam a profundidade no local, e ilustram o perfil da seção 

transversal do rio. 

Com as visitas ao campo percebeu-se que o rio Pirapó é um rio raso, com 

profundidades máximas de 2,25 m nos locais monitorados, porém com larguras que 

chegam a 24 m. O rio possui uma característica barrenta o ano todo, e uma 

velocidade da água em torno de 1 m s-1. A bacia possui o uso do solo 

predominantemente agropecuário, e o maior centro urbano é a região de Maringá. 

Juntamente com os gráficos as imagens retratadas nas Figura 30, Figura 32, e 

Figura 34, colaboram com a ilustração da área monitorada. Esses dados aqui 

expostos evidenciam as diferenças entre os pontos, como a alta granulometria da 

seção #1, não encontrada nos outros locais, e as semelhanças encontradas ao 

longo de todo o rio, tal como a pequena profundidade do canal e a alta turbidez do 

corpo hídrico, caracterizando suas águas barrentas. 

Tabela 3. Parâmetros hidráulicos monitorados nas seções de controle no rio Pirapó. 

Seção Largura (m) Profundidade (m) Área (m²) Velocidade média (m s
-1) 

#1 5,5 1,1 6 0,14 

#2 14 1,8 24,5 0,5 

#3 24 2,25 53 1 
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Figura 29. Registro de medição dos parâmetros hidráulicos monitorados na seção #1 do rio 
Pirapó. 

 
 
 

Figura 30. Registro fotográfico da seção #1 de monitoramento no rio Pirapó. 
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Figura 31. Registro de medição dos parâmetros hidráulicos monitorados na seção #2 do rio 
Pirapó. 

 
 

Figura 32. Registro fotográfico da seção #2 de monitoramento no rio Pirapó. 
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Figura 33. Registro de medição dos parâmetros hidráulicos monitorados na seção #3 do rio 
Pirapó. 

 

Figura 34. Registro fotográfico da seção #3 de monitoramento no rio Pirapó. 
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O monitoramento da vazão nas seções englobou épocas de cheias e de estiagens 

no rio e os seus resultados estão expostos na Figura 35. Nota-se que a seção #1 

apresenta uma baixa variação nos valores medidos, isso sendo plausível já que é o 

local mais próximo da nascente do rio, com dimensões menores, e 

consequentemente menor área de drenagem, sendo assim sofrendo menor 

influência do resultante do escoamento de outras áreas da bacia.  

Figura 35. Gráfico dos valores de vazões medidos em campo no rio Pirapó, no período de junho a 
novembro de 2014. 

 

A seção #2 é a que demonstra maiores variações dentre as medições, com valores 

na faixa de 5 a 20 m³ s-1. Além de estar localizada na porção média da bacia com 

altitudes que variam entre 400 e 500m, o que pode acelerar o escoamento de suas 

águas, esta seção encontra-se na região da bacia que apresenta solos mais rasos 

(neossolo) e com maior grau de degradação. Tais características provocam uma 

baixa capacidade de retenção das águas no solo e, portanto, maior variação nos 

valores de vazões medidos. 

O local que apresenta as maiores dimensões é a seção #3. Situa-se na região plana 

da bacia, e teve maiores variações nos valores de vazões no período de julho a 

agosto, sendo o primeiro o pico máximo e o segundo o mínimo. Na ocasião da coleta 

de julho as precipitações foram intensas durante a semana, e em agosto os registros 

foram de pouca ou nenhuma precipitação durante o mês todo.  

26/11 28/10

 26/11 

 

18/09 31/08 10/07 
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5.3 IMPLEMENTAÇÃO DO MODELO 

A etapa de implementação do modelo consistiu na transcrição das características do 

sistema real para o virtual. Desta forma a inserção os dados obtidos nos bancos de 

dados proveu arquivos com descrição das seguintes forçantes: 

 Meteorologia; 

 Área da bacia; 

 Rede de drenagem; 

 Tipos de solo; 

 Uso do Solo; 

 Vegetação; 

 Período modelado e passos de tempo do modelo; 

 Descargas presentes na área; 

 Topografia da bacia. 

Cada um desses arquivos continham parâmetros que delineavam tais forçantes 

aplicadas à área modelada. Com toda a caracterização concluída prosseguiu-se 

para a calibração dos parâmetros visando adequar o comportamento do modelo, 

utilizando como base as medidas disponibilizadas no banco de dados.  

5.3.1 Análise de Sensibilidade e Calibração  

Para compreender os resultados do modelo e seu comportamento frente às 

condições iniciais dadas, as simulações iniciaram-se de maneira simplificada, com 

posterior incremento de sua complexidade.  

Sendo assim, a primeira simulação buscou representar somente o escoamento na 

bacia, por isso não possuía infiltração do solo. O objetivo era verificar se o modelo 

estava respondendo adequadamente as precipitações impostas, e se essas o 

proviam quantidade suficiente de água. Com essa situação conferida os outros 

módulos do sistema foram integrados às simulações seguintes. 

Estando todos os módulos em funcionamento executou-se a simulação do primeiro 

ano (2002). Esta simulação foi utilizada para gerar as condições inicias reais de 

quantidade de água e de vegetação no sistema, as próximas serão derivadas desta. 

Para a continuação de cálculo utilizaram-se os dados finais desta simulação como 
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condições iniciais, podendo simular o mesmo ano, ou o próximo. Neste caso foi o 

mesmo ano, 2002. 

Para o seguimento da calibração foram executadas diversas simulações alterando 

os parâmetros descritos na metodologia. Os parâmetros que refletiram maiores 

diferenças nos resultados foram: Profundidade do solo; Influência do aquífero na 

dinâmica da água disponível no rio; Fluxo de água no solo; coeficiente de Manning-

Strickler do canal; Distribuição espacial da chuva. 

A profundidade do solo influencia na quantidade de água que este armazena, e 

assim na quantidade que escoa para o rio. A Figura 36 demonstra essa influência, 

uma vez que o solo mais raso satura-se mais rapidamente quando ocorre 

precipitação intensa, o que gera picos de vazão no rio, pelo aumento do escoamento 

superficial. Enquanto o solo profundo permite uma maior infiltração da água e 

amortece os picos.  

Para este parâmetro o solo intermediário foi o que obteve um comportamento mais 

próximo às medidas da ANA, tomadas como referência. Quando calculado o 

coeficiente de Pearson, para compreender a correlação entre os resultados do 

modelo e as medidas de referência, também o solo intermediário foi o que obteve o 

maior valor (0,78), enquanto os outros apresentaram valores de 0,75 para o solo 

raso e 0,68 para o solo profundo. 
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Figura 36. Gráfico comparativo dos resultados modelados para a bacia hidrográfica do rio Pirapó para o ano de 2002, com diferentes profundidades do solo, 
no exutório do rio.  
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Outra situação verificada nas simulações, e confirmada pelos relatórios dos 

órgãos estaduais ligados aos diagnósticos hídricos no estado, é a influência das 

recargas dos aquíferos para com os cursos d’água.  De forma que a condição de 

perenidade e a vazão mínima nos rios paranaenses somente são possíveis por 

conta dos contatos existentes com os aquíferos (PARANÁ, 2012). 

Com a observação da Figura 37 percebe-se que na modelação na qual a 

contribuição do aquífero não foi simulada, a curva de vazão ficou abaixo dos valores 

registrados pela ANA, e em alguns momentos até chega a zero. Esse 

comportamento confirma a hipótese do Instituto das Águas, que diz que a condição 

de perenidade dos rios paranaenses se dá por conta dos contatos entre os rios e os 

aquíferos. Assim foram assumidas as recargas com o aquífero para garantir a vazão 

mínima do rio. 

Para representar a contribuição do aquífero na modelação foram inseridas no 

sistema descargas recebidas pelo rio. Assim no gráfico da Figura 37 a linha em 

vermelho representa a simulação sem a contribuição do aquífero, a verde com a 

inserção da contribuição, e em azul são as medidas de referência. 

Também para avaliar a influência do aquífero calculou-se a vazão média diária do 

período para as duas situações (com contribuição do aquífero e sem contribuição). 

Neste sentido os resultados obtidos reforçaram a condição referida, sendo que para 

as medidas da ANA a vazão média diária teve um valor de 60 m³ s-1, e a simulação 

com a contribuição do aquífero resultou em 57 m³ s-1, enquanto o caso sem as 

descargas apresentou um valor de 29 m³ s-1. 
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Figura 37. Gráfico comparativo dos resultados modelados para a bacia hidrográfica do rio Pirapó para o ano de 2002, demonstrando a influência da recarga 
do aquífero no caudal de base, no exutório do rio. 
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Com relação à velocidade da água no canal o coeficiente que a descreve é o de 

Manning-Strickler, esse tem uma relação direta com os picos de água medidos. Com 

a variação do coeficiente varia-se também a ocorrência do pico no tempo, pois afeta 

o tempo de concentração da bacia (MOHID, 2013). A Figura 38 demonstra que a 

simulação com um maior valor de Manning-Strickler desloca o pico de medição para 

a direita em relação as medidas de referência, por isso, o valor adotado para o 

coeficiente de Manning-Strickler foi de 0,05. 

Figura 38. Gráfico comparativo dos resultados modelados para a bacia hidrográfica do rio Pirapó 
para o os primeiros seis meses de 2003, demonstrando a influência do coeficiente de Manning-

Strickler no posicionamento dos picos de vazão, no exutório do rio. 

 

O parâmetro ao qual o modelo apresentou maior sensibilidade foi a precipitação. 

Essa alta correlação entre a qualidade dos dados de precipitação e os resultados 

finais do modelo, já era esperada visto às relações descritas no ciclo da água, e a 

maneira como essas são traduzidas pela modelação matemática.  

Com a representatividade das estações já confirmada, a análise de sensibilidade foi 

realizada em relação a distribuição espacial da precipitação. Para isso usou-se os 

métodos de Krigging e dos Polígonos de Thiesen para interpolação espacial dos 

dados de chuva. 
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Os gráficos apresentados nas figuras a seguir demonstram que apenas pela 

análise do comportamento dos resultados não é possível avaliar qual o método que 

produz melhores resultados, uma vez que não foi o mesmo método que apresentou 

os melhores resultados para todos os anos e independentemente do local.  

Nos exemplos de distribuição espacial da chuva para os anos de 2003 e 2006 no 

exutório os melhores resultados vieram com a interpolação de Krigging, já para o rio 

Bandeirantes do Norte foram com a interpolação dos Polígonos de Thiessen. Sendo 

assim as duas formas de distribuição espacial da chuva foram submetidas à 

validação, nas quais suas eficiências foram estudadas por meio de métodos 

estatísticos. 

Figura 39. Gráfico demonstrativo dos valores de vazão modelados para o exutório com os métodos 
da interpolação de Krigging e dos Polígonos de Thiessen, em comparação as medidas realizadas 

pela ANA para o ano de 2003. 
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Figura 40. Gráfico demonstrativo dos valores de vazão modelados para o rio Bandeirantes do 
Norte com os métodos da interpolação de Krigging e dos Polígonos de Thiessen, em comparação as 

medidas realizadas pela ANA para o ano de 2003. 

 

Figura 41. Gráfico demonstrativo dos valores de vazão modelados para o exutório com os métodos 
da interpolação de Krigging e dos Polígonos de Thiessen, em comparação as medidas realizadas 

pela ANA para o ano de 2006. 
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Figura 42. Gráfico demonstrativo dos valores de vazão modelados para o rio Bandeirantes do 
Norte com os métodos da interpolação de Krigging e dos Polígonos de Thiessen, em comparação as 

medidas realizadas pela ANA para o ano de 2006. 

 

5.3.2 Validação 

A validação do modelo foi realizada em relação aos parâmetros de distribuição 

espacial da chuva, evapotranspiração, e representatividade da descrição do 

comportamento hidrodinâmico anual do rio. 

Como demonstrado na Figura 43 o modelo apresentou melhor eficiência com a 

utilização do método dos Polígonos de Thiessen. Com a aplicação do teste de 

estatístico (Coeficiente de Nash-Sutcliffe) calculou-se que eficiência média do 

modelo foi de 50%, e de 22% para o ano de 2004.  

Segundo a metodologia esse índice demonstra que a ferramenta está apta a ser 

utilizada na gestão dos recursos hídricos na bacia do rio Pirapó. A eficiência 

mencionada ainda pode ser elevada à medida que os seus dados de entrada sejam 

mais precisos, e em maior quantidade. 
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Figura 43. Gráfico com indicação dos graus de eficiência do modelo para os diferentes anos no 
exutório do rio Pirapó e no do rio Bandeirantes de Norte. 

 

Para uma avaliação mais precisa do porque somente o ano de 2004 apresentou 

uma eficiência negativa, retornou-se a análise do comportamento da precipitação, 

vista a alta correlação entre os dados de chuva e os resultados apresentados pelo 

modelo. Desta forma observou-se que o ano de 2004 foi o ano mais seco do 

período, no qual as chuvas não atingiram as médias mensais e anuais, 

caracterizando um evento extremo.  

Esse fato direciona para conclusões de que o modelo trabalha com eficiências boas 

quando o regime pluviométrico segue as médias históricas, já na presença de 

eventos extremos esta mesma eficiência fica comprometida. Como os dados da ANA 

somente abrangiam o período de 2002 a 2008, somente para esses anos foi 

possível utilizar os dados para a validação. 

Com relação à evapotranspiração o gráfico da Figura 44 demonstra que o modelo é 

válido neste parâmetro, pois a maioria dos valores ficou dentro dos limites 

registrados na região e descritos na literatura. 
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Figura 44. Gráfico dos valores modelados de evapotranspiração para os diferentes pontos de 
controle dentro da bacia hidrográfica do rio Pirapó, com indicação dos limites descritos na literatura 

para esta variável. 

 

Sendo assim o modelo é válido na representatividade do sistema da bacia 

hidrográfica do rio Pirapó, com limitação para modelação de eventos extremos de 

seca. 

5.4 GERAÇÃO DE CENÁRIOS 

As informações utilizadas nos cenários modelados, tais como taxa de crescimento e 

consumo de água, foram retiradas dos registros publicados no Plano Estadual de 

Recursos Hídricos do Paraná, IBGE e pelo SISTEMA NACIONAL DE 

INFORMAÇÕES SOBRE SANEAMENTO – SNIS (BRASIL, 2015). Quando não 

havia informações disponíveis, os valores foram estimados com base em estudos 

correlatos, como é o caso da redução no consumo de água com a implantação da 

cobrança. 

Dessa maneira os cenários possuíram as condicionantes descritas no Quadro 9. 
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Quadro 9. Variáveis adotadas na geração de cenários da modelação do rio Pirapó - PR. 

Cenários/Variáveis Tendencial Crítico Ideal Desejável 

Taxa de 
crescimento 

População: 
0,02 

Indústrias: 
2,7/ano 

Agropecuária: 
3,6/ano 

População: 
0,04 

Indústrias: 
5,4/ano 

Agropecuária: 
7,2/ano 

População: 
0,02 

Indústrias: 
2,7/ano 

Agropecuária: 
3,6/ano 

População: 
0,02 

Indústrias: 
2,7/ano 

Agropecuária: 
3,6/ano 

Instrumentos de 
Gestão 

Atuais 
(cadastro e 

outorga) 

Sem 
instrumento 
de gestão 

(aumento de 
30% nas 
perdas) 

Atuais e 
adição da 

cobrança na 
indústria e na 
agropecuária 
(redução do 
consumo em 

30%) 

Atuais e 
adição da 
cobrança 

somente para 
as indústrias 

Demanda Total 3,27 m³ s-1 5,04 m³ s-1 2,62 m³ s-1 2,79 m³ s-1 

 

Quando os dados descritos no quadro são observados, por meio dos gráficos dos 

resultantes da modelação (Figura 45 e 46), percebe-se que as alterações nas 

médias diárias de quantidade de água disponível no rio foram de pouca expressão, 

isto porque a ordem de grandeza das retiradas é aproximadamente oito vezes menor 

do que a quantidade de água no rio. 

A aplicação dos cenários demonstrou que para um horizonte de 4 anos (2015-2019) 

a bacia não sofrerá com falta de água para seus usuários, mesmo no cenário crítico. 

Entretanto a análise de seus resultados demonstra a influência dos instrumentos de 

gestão na manutenção da relação demanda e oferta de recursos hídricos, visto que 

o cenário crítico, no qual esses não estão presentes, há uma diminuição nas médias 

diária de vazão no rio. 

Este horizonte de geração de cenários apesar de ser compatível com as 

atualizações do Plano Estadual de Recursos Hídricos, é um cenário de curto prazo e 

por isso não permite visualizar a intensificação dos impactos característicos de cada 

cenário. 
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Figura 45. Médias diárias de vazão do rio Pirapó no ponto de controle de Flórida - PR. 
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Figura 46. Médias diárias de vazão do rio Pirapó no ponto de controle no exutório da bacia. 
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6 CONCLUSÃO 

A importância do recurso hídrico na vida humana e no funcionamento da sociedade 

é algo inquestionável, por isso encontrar formas de mantê-lo no ambiente disponível 

em quantidade e qualidade para a população é um tema estudo atual. 

Tendo isso em vista desenvolveu-se essa pesquisa, que proporcionou a criação de 

uma ferramenta de gestão especificamente ajustada para a bacia hidrográfica do rio 

Pirapó. Essa ferramenta consiste em um modelo hidrológico e hidráulico 

implementado, calibrado e validado com dados particulares da bacia de estudo. 

Ter uma ferramenta como esta desenvolvida exclusivamente para a bacia possibilita 

aos gestores uma maior capacidade de realizar diagnósticos e prognósticos 

realistas, sem que seja necessária uma intervenção física no ambiente.  

Estudos de avaliação de quantidade de água disponível aos habitantes de 

municípios na bacia, observação dos impactos da implantação de indústrias com alto 

consumo de água para a vazão do rio, de hidrelétricas, barragens, ou pequenas 

centrais hidrelétricas – PCH’s são exemplos de estudos que podem ser realizados 

com o modelo desenvolvido. 

Além de avaliar a viabilidade de obras civis ou de novas retiradas do rio, o modelo 

ainda demonstra os impactos que essas novas forçantes ocasionaram na bacia 

como um todo, proporcionando informações decisivas no manejo dos recursos, e 

uma gestão integrada do ambiente de estudo. 

Pelo aqui exposto se evidencia a funcionalidade e relevância do estudo realizado, 

demonstra suas potencialidades e limitações, descreve suas características, e 

exemplifica sua utilização, para que assim se cumpra o seu objetivo maior, o de 

apoio à gestão de recursos hídricos da bacia hidrográfica do rio Pirapó. 
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7 SUGESTÃO PARA TRABALHOS FUTUROS 

Trabalhos futuros podem explorar várias questões levantadas por esta dissertação. 

Tanto no âmbito de enriquecimento da base de dados, com maiores informações 

sobre as vazões no rio, sobre o lençol freático, e até mesmo sobre a precipitação, 

como no âmbito da geração de diferentes cenários. 

A questão do lençol freático é um ponto de difícil acesso, pois as informações são 

mais escassas, e sua delimitação ultrapassa os limites da bacia. Contudo foi 

observado na calibração, que uma modelação do lençol freático colaboraria com 

afinco para a melhoria dos resultados hidrodinâmicos, pois a quantidade de água 

presente neste rio possui influência dos seus contatos com o aquífero. 

Ainda para a geração dos cenários poderiam ser exploradas outras possibilidades, 

como a instalação de empresas específicas que possuam um alto consumo de água, 

ou um alto potencial poluidor, ou a inclusão de outros municípios realizando seu 

abastecimento público a partir do rio Pirapó.  

A ampliação da base de dados e o uso contínuo do modelo, contribui para que cada 

vez mais sua eficiência seja elevada, e suas utilidades ampliadas. 

O modelo ainda pode auxiliar aos órgãos de gestão hídrica a realizar um 

preenchimento das suas falhas de leitura, e melhorar a precisão de sua curva chave. 

Uma abordagem qualitativa que produza uma um modelo integrado de quantidade e 

qualidade da água também é de interesse no âmbito da gestão das bacias 

hidrográficas. 

Ainda na questão da qualidade, o âmbito da poluição advinda da atividade de 

agropecuária, como de pesticidas e fertilizantes, pode ser modelado com maior 

precisão e avaliado em diferentes cenários de gestão. 
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bacia hidrográfica do rio Pirapó, com indicação dos pontos de monitoramento, dados 
de 2007. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 ANEXOS 

 

 



 

ANEXO 1 – Equações de descrição do método de medição da velocidade do rio, 
realizado pelo ADCP. 

Esse método de medição de vazão através da movimentação do barco tem como 

equação geral a Equação 53, que integra os valores da área da seção, a média da 

velocidade na área juntamente com o vetor da força normal no caminho percorrido 

pelo barco (GONZÁLEZ, MELCHING e OBERG, 1996). 

                                                         (43) 

Em que: 

Vf = vetor da média da velocidade da área; 

ds = Área diferencial; 

n = unidade do vetor normal do caminho percorrido pelo barco. 

Neste caso a área é a região abaixo do ADCP, e porque a o equipamento mede 

tanto a velocidade da água quanto a velocidade do barco, pode-se reescrever a 

equação conforme descrição abaixo (GONZÁLEZ, MELCHING e OBERG, 1996): 

 

 

 

                              (44) 

Em que: 

dz = profundidade diferencial; 

dt = tempo diferencial; 



 

Vb = velocidade média do barco; 

T = tempo total; 

d = profundidade total; 

k = vetor unitário na direção vertical. 

Convertendo o produto de (Vf x Vb).k em coordenadas retangulares, encontra-se: 

 (45) 

Em que: 

Fx = componente transversal da média da velocidade da água; 

Fy = componente de avanço da média da velocidade da água; 

Bx = componente transversal da média da velocidade do barco; 

By = componente de avanço da média da velocidade do barco. 

 



 

 

ANEXO 2 – Equações de descrição dos métodos de extrapolação realizados pelo 
ADCP. 

Para estimar a velocidade da água nas regiões de topo e de fundo o programa do 

ADCP possui diferentes métodos de extrapolação. Para a descarga de topo são os 

métodos: Constant, Power e 3-pt Slope, já para a descarga de fundo os métodos 

são: Power e No-Slip (GONZÁLEZ, MELCHING e OBERG, 1996). 

O método mais simples é o Constant. Nessa metodologia o valor é estimado 

fazendo-se o produto a partir do último ponto medido, porém somente pode ser 

utilizado para estimar os pontos próximos à superfície. Esse método extrapola os 

dados em linha reta até a superfície (SONTEK/YSI, 2009). 

O 3-pt Slope é um método de extrapolação de dados que utiliza os três últimos 

pontos para estimar uma curva, a qual é aplicada do ponto final de medição até a 

superfície da água. Um valor constante ou um valor nulo é atribuído quando menos 

que seis pontos são medidos no perfil (TELEDYNE RD INTRUMENTS, 2014). 

Já o método Power engloba conceitos das leis de potência para a resistência ao 

fluxo, estudado por Chen (1991), e as discussões de Simpson e Oltmann (1990) 

sobre o coeficiente de Manning-Strickler para canais abertos (com b=1/6).  

                                                              (46) 

Em que: 

z = distância para o leito do canal; 

u = velocidade na distância z do leito; 

u* = velocidade de cisalhamento; 

Zo = rugosidade do fundo; 

b = expoente (1/6) 

 



 

Para calcular a descarga do barco em movimento, o produto X é computado através 

das velocidades do ADCP (Equação 57), e ocupando o local do u da Equação 5. 

Chamando o termo (9.5u*/Zob) de a, temos: 

X=a.zb                                                                (47) 

Os valores de X e z são medidos pelo ADCP. A incógnita a é encontrada definindo a 

antiderivada da lei de potência igual aos valores entre produtos integrados ao longo 

do intervalo de profundidade válido do perfil. 

Sendo: 

Z1= distância do leito do canal para o ponto medido mais profundo; 

Z2= distância do leito do canal para o ponto medido mais raso. 

Esses valores de Z1 e Z2 definem a região de dados válidos do perfil. Para isso 

primeiramente são integrados os dados medidos na profundidade válida. 

                                                         (48) 

Em que dz = tamanho das células de profundidade (Da). 

Então: 

                                                        (49) 

Aplica-se então a antiderivada da lei da potência para integrar a lei da potência 

sobre a camada de água central: 

                                           (50) 

Então: 

                                                     (51) 



 

                                                      (52) 

                                                       (53) 

Igualando as equações é possível encontrar o valor de a. 

 

 

                                               (54) 

Com o valor de a definido pode-se aplicar a antiderivada da lei da potência e integrar 

sobre as regiões não medidas do perfil. Para o cálculo da descarga na superfície, 

tem-se: 

                                          (55) 

                                        (56) 

E para a região do fundo, tem-se: 

BttmQ                                                   (57) 

                                                    (58) 

 

 



 

ANEXO 3 – Equação do método Penman-Monteith para calcular evapotranspiração. 

A forma de combinação da equação de Penman-Monteith é: 

 

                                    

 

Em que Rn é a rede de radição, G é o fluxo de calor no solo, (es - ea) representa o 

déficit da pressão de vapor do ar,  a é a densidade do ar na pressão constante, cp é 

o calor específico do ar,  representa o declive da relação temperatura a pressão de 

vapor de saturação,  é psychrometrico constante, e rs e ra são as resistências da 

superfície e aerodinâmica. 

 

 


