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RESUMO 

Este trabalho trata da modelagem, em regime transitório, de um trecho do rio Amazonas onde 

se pretendeu estabelecer a variação temporal e espacial da cota e da vazão. Esse trecho 

localiza-se inteiramente em território brasileiro, tendo como limite, a montante, as estações 

fluviométricas de Manacapuru no rio Solimões, Moura no rio Negro e Vista Alegre no rio 

Madeira. À jusante, o trecho modelado tem seu limite na estação de Óbidos. Utilizou-se, na 

modelagem, o modelo SIC (Simulation of Irrigation Canals) desenvolvido pelo CEMAGREF, 

instituto de pesquisa do Ministério da Agricultura da França. 

A modelagem consistiu, basicamente, de três etapas: aquisição de dados, calibração do regime 

permanente e calibração do regime transitório. Os dados necessários (vazão, cota e altimetria 

nas estações e batimetria ao longo do rio) foram obtidos junto à ANEEL (Agência Nacional 

de Energia Elétrica) e HiBAM (Hidrologia e Geoquímica da Bacia Amazônica). 

No regime permanente, realizou-se a calibração do coeficiente de rugosidade (n de Manning) 

e da largura do leito médio do rio. A calibração do leito médio foi implementada para se 

corrigir a variação do coeficiente n com respeito à cota da superfície d’água. 

Em regime transitório, o único parâmetro calibrado consistiu da área responsável pelo 

armazenamento da água durante os eventos de cheia. Durante a calibração, verificou-se que 

existe uma perda de carga entre a área de armazenamento e o leito principal do rio, resultando 

em um gradiente hidráulico (diferença de cotas entre as duas zonas). Como o modelo 

utilizado, na sua configuração atual, não era capaz de representar tal gradiente, a calibração do 

regime transitório não foi totalmente satisfatória. Apesar disso, os resultados obtidos podem 

ser considerados como um passo importante para a evolução do entendimento hidrodinâmico 

da bacia do rio Amazonas. 

Após a calibração e verificação do modelo, realizaram-se simulações envolvendo a 

sincronização das cheias dos rios Negro, Solimões e Madeira, onde verificou-se que essa 

sincronização afeta, nitidamente, o valor da cota em Manaus. Outra aplicação, consistiu em se 

determinar, de forma preliminar, a capacidade de transporte de sedimento do sistema 

modelado. 
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ABSTRACT 

This work models in unsteady flow a potion of the Amazon River entirely located in Brazilian 

territory. The upstream limits are the gage stations of Manacapuru at the Solimões River, 

Moura at the Negro River and Vista Alegre at the Madeira River. The downstream limit is the 

gage station of Óbidos at the Amazon River. The modelisation was done by means of the 

employment of SIC (Simulation of Irrigation Canal) developed by CEMAGREF, institute of 

research of the Ministry of the Agriculture of France.    

The modelisation consisted in three steps: data acquisition, calibration of the steady flow and 

calibration of the unsteady flow. The data needed (discharge, stage and altimetry in the gage 

stations and bathymetry along the river) were obtained from the ANEEL (Agência Nacional 

de Energia Elétrica) and HiBAM (Hidrologia e Geoquímica da Bacia Amazônica).    

The calibration of the roughness coefficient (Manning’s n) and the width of the medium 

riverbed were done at the steady flow step. The medium riverbed calibration was done to 

correct the n coefficient variation in respect to the surface water stage. With the medium 

riverbed concept introduced, each system reach has had one value for the roughness 

coefficient, leading to the elimination of the roughness variation related to the stage.    

At unsteady flow step the surface area for water storage during floods events was the unique 

parameter calibrated. During calibration, it was verified that head losses exists between 

storage area and main channel, which results in a hydraulic gradient (difference of stage 

between the two zones). The SIC version employed was unable to represent the hydraulic 

gradient. For this reason the unsteady flow calibration was not completely satisfactory. In 

spite that, the obtained results can be considered as an important step for the evolution of the 

hydrodynamic understanding of the Amazon basin. 

After the model calibration and verification, it was done simulations involving flood 

synchronisms among the Negro, Solimões and Madeira Rivers. Results show that this 

synchronism affects, sharply, the stage values at Manaus. Another application was the 

preliminary determination of the sediment transport capacity of the modeled system. 
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RESUMÉ 

Ce travail traite de la modélisation hydrodynamique en régime transitoire d’un tronçon du 

fleuve Amazone. Ce tronçon est totalement situé en territoire brésilien et a pour limites amont 

les stations hydrométriques de Manacapuru (rio Solimões), Moura (rio Negro) et Vista Alegre 

(rio Madeira). A l’aval le système a pour limite la station d’Óbidos. La modélisation 

hydrodynamique a été realisée a l’aide du logiciel SIC (Simulation of Irrigation Canal) 

developpé par le CEMAGREF, un Institut de Recherche du Ministère de l’Agriculture 

Français. 

La modélisation s’est articulée en trois étapes : acquisition et critique des données, calage en 

régime permanent puis transitoire. Les données nécessaires (débits, niveaux, altimétrie et 

bathymétrie le long du fleuve) on été obtenues auprès de l’ANEEL (Agência Nacional de 

Energia Elétrica) et du programme HiBAm (Hidrologia e Geoquímica da Bacia Amazônica). 

En régime permanent le calage a consisté à déterminer le coefficient de rugosité (n de 

Manning) et la largeur du lit moyen du fleuve. Le calage du lit moyen avait pour objectif de 

corriger la variation du coefficient n en fonction du niveau de l’eau. Ainsi avec l’introduction 

d’un lit moyen chaque bief du système a une valeur du coefficient de rugosité unique et les 

variations de la rugosité avec la cote sont éliminées. 

En régime transitoire le seul paramètre de calage était la superficie de stockage de l’eau en 

cours de crue, ou lit majeur. Au cours du calage on a pu vérifier l’importance de la prise en 

compte de la perte de charge entre le cours principal et le lit majeur, résultant en un gradient 

hydraulique latéral (différence de niveau entre les 2 cotes). Le modéle utilisé ne permettant 

pas, dans sa configuration actuelle, la prise en compte de cette perte de charge, le résultat du 

calage n’est pas totalement satisfaisant. Les résultats obtenus constituent cependant un pas 

important dans le compréhension hydrodynamique du fleuve Amazone. 

Après le calage et la vérification du modèle, plusieurs applications ont été réalisées. La 

premiére avait pour objectif d’étudier l’impact de la synchronisation des crues du Solimões, 

du Negro et du Madeira sur le niveau de la crue à Manaus. La seconde a consisté à 

déterminer, de façon encore préliminaire, la capacité de transport de sédiments du systéme 

modélisé. 
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1 - INTRODUÇÃO 

A região amazônica chama a atenção por seus números e por sua riqueza. Não por acaso, 

pesquisadores do mundo inteiro voltam sua atenção sobre essa região do planeta, englobando 

as mais diversas especialidades científicas. Rica em sua diversidade animal e vegetal, a 

amazônia também é impressionante no que se refere a seus recursos hídricos. Considerada a 

maior bacia hidrográfica do mundo, a bacia amazônica é responsável por cerca de 20% da 

água doce fornecida aos oceanos pelos continentes, possuindo vazão média de 209.000 m
3
/s 

na foz. A vazão, na foz, varia aproximadamente de 100.000 m
3
/s na estiagem até 300.000 

m
3
/s na época das enchentes.  

Dentre os vários grupos de pesquisa voltados para o estudo da bacia amazônica, cita-se o 

projeto HiBAm – Hidrologia e Geoquímica da Bacia Amazônica, no qual este trabalho de 

dissertação está inserido. Fazem parte desse projeto a Universidade de Brasília (UnB), a 

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e o Institut de Recherche pour le 

Développement (IRD) da França, no âmbito de um acordo financiado pelo CNPq (Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico), o IRD e a ANEEL. Alguns dos 

objetivos do HiBAm consistem em: determinar a variabilidade interanual das vazões do rio 

Amazonas e de seus principais tributários e relacionar com as mudanças climáticas recentes; 

melhorar a modelagem da cheia do rio Amazonas para uma previsão mais satisfatória das 

inundações e estiagens; quantificar a capacidade de transporte de sedimentos do rio e 

identificar a dinâmica desses sedimentos; estender os conhecimentos metodológicos 

adquiridos sobre a bacia do Amazonas às outras grandes bacias hidrográficas do Brasil 

(Tocantins, São Francisco, Paraguai - Paraná). 

Esta dissertação está inserida no projeto HiBAm e engloba uma parte dos objetivos desse 

projeto: realização de modelagem hidrodinâmica, visando simular o escoamento superficial 

em uma parte da bacia do rio Amazonas, a fim de melhorar o conhecimento do 

funcionamento do rio, utilizando-se, para tal fim, modelagem matemática. Além disso, esse 

trabalho é uma etapa necessária para o estudo e modelagem do transporte de sedimentos. A 

região modelada possui ao todo 1.200 km de extensão, envolvendo o rio Amazonas e dois de 

seus maiores afluentes: rios Negro e Madeira. A modelagem matemática consiste em resolver, 

por meio de computador, as equações que regem os fenômenos analisados. 
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As equações que representam as leis físicas que regem o escoamento transitório em canais 

foram estabelecidas pela primeira vez pelo engenheiro francês Barré de Saint Venant, em 

1871. Mas a sua aplicação disseminada na modelagem hidráulica foi possível somente depois 

do advento do computador, a partir da década de 50 (Fread, 1993). Com o uso do computador, 

tornou-se possível a resolução dessas equações por meio de técnicas de métodos numéricos, 

uma vez que a resolução analítica só é viável para alguns poucos casos simplificados. Antes 

disso, eram utilizadas apenas as técnicas que resolviam o problema da modelagem hidráulica 

utilizando a variação do armazenamento na calha do canal. Nessa linha, está o método 

Muskingum, desenvolvido por McCarthy em 1938, a partir de trabalhos de controle de cheias 

desenvolvidos na bacia do rio Muskingum, Estados Unidos (Porto, 1998).  

A modelagem hidrodinâmica é utilizada com o objetivo de determinar a variação temporal 

dos níveis da água ao longo do rio, em resposta às mudanças de vazões a montante. Dentre 

outras, pode-se citar as seguintes aplicações da modelagem: 

1. Previsão de cheias - os modelos são capazes de estimar antecipadamente os níveis de 

cheias à jusante em um curso d’água a partir de vazões à montante; 

2. Navegação - da mesma forma que na previsão de cheias, o modelo hidráulico pode 

fornecer os níveis com antecedência na estiagem, tornando mais seguro o tráfego de 

embarcações (caso do rio Madeira); 

3. Qualidade da água - a variação da velocidade da água no curso d’água, ao longo do tempo 

e do espaço pode ser utilizada como entrada nos modelos de qualidade da água; 

4. Canais de irrigação – a determinação do comportamento hidráulico em canais de irrigação 

que possuem estruturas hidráulicas no seu percurso permite otimizar o uso das mesmas; 

5. Extensão de séries hidrológicas (cota e vazão); 

6. Simulação de alternativas de projeto; 

7. Análise do transporte de sedimentos. 

1.1 - OBJETIVOS 

1.1.1 - Objetivos gerais 

Este trabalho tem, como objetivo geral, estabelecer, por meio de modelagem hidrodinâmica, 

dadas as vazões em postos fluviométricos selecionados à montante, a variação temporal dos 
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níveis d’água e de vazão ao longo das estações fluviométricas na bacia do rio Amazonas, em 

função da propagação dessas vazões à montante, utilizando-se modelo hidrodinâmico já 

existente. No âmbito da modelagem, procurar-se-á enfatizar o entendimento dos processos 

físicos que regulam o escoamento, visto que o rio Amazonas possui particularidades no seu 

comportamento hidráulico e hidrológico.  

1.1.2 - Objetivos específicos 

 Realizar simulações envolvendo as cheias dos rios Amazonas, Negro e Madeira para que 

se possa determinar as consequências da sincronização das cheias desses três rios sobre os 

níveis da água na cidade de Manaus; 

 Realizar um cálculo inicial da capacidade de transporte de sedimentos no rio Amazonas 

compreendendo os trechos modelados. 

1.2 - JUSTIFICATIVA 

Apesar de não englobar toda a bacia, este trabalho faz parte de um projeto que visa modelar o 

rio Amazonas e todos os seus afluentes. Haja vista a pequena quantidade de trabalhos 

voltados para a modelagem hidrodinâmica de grandes rios, deve-se registrar a contribuição 

desse projeto para a compreensão das particularidades do comportamento hidráulico desses 

rios. 

A importância deste trabalho está relacionada, ainda, à possibilidade de, a partir do modelo 

hidrodinâmico, determinar-se o comportamento das vazões ao longo do rio Amazonas no 

decorrer do tempo, de acordo com eventuais mudanças das características hidrológicas da 

região representadas por fenômenos climáticos como el niño, la niña e o aquecimento global 

do planeta. 

Além disso, será possível completar as séries de dados de níveis e estabelecer série de vazões, 

em alguns postos do trecho modelado. Permitirá, também, auxiliar na calibragem de curvas-

chave de postos onde há dificuldade de medição de vazões ou particularidades hidrodinâmicas 

(e.g., rio Negro em Moura e em Manaus), além de fornecer dados hidrodinâmicos 

preliminares para o estudo do transporte de sedimentos. 
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1.3 - ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

Nesta dissertação, apresentam-se, inicialmente, no Capítulo 2, as equações de resistência do 

escoamento permanente e as equações que governam o regime transitório (equações de Saint 

Venant). Em seguida, faz-se uma discussão sobre os modelos do regime transitório derivados 

das equações de Saint Venant, enfatizando suas simplificações e limitações de uso. No tópico 

seguinte, relacionam-se os dados necessários para executar o modelo hidrodinâmico derivado 

das equações de Saint Venant. A seguir trata-se da fundamentação teórica de curva-chave e a 

descrição da região de estudo.  

O Capítulo 3 trata da obtenção, tratamento e verificação da qualidade dos dados utilizados: 

cotas, vazões nos postos de montante e de jusante, altimetria, geometria das seções e vazões 

laterais.  

No Capítulo 4, realizaram-se a calibração e verificação dos regimes permanente e transitório 

do modelo utilizado. 

O Capítulo 5 trata das aplicações do modelo hidrodinâmico, tais como: estudo da 

sincronização das cheias nos rios Amazonas, Negro e Madeira e o cálculo da capacidade de 

transporte de sedimentos do rio Amazonas no trecho modelado.  

O Capítulo 6 expõe as conclusões obtidas diante dos resultados do trabalho e coloca as 

recomendações para futuros trabalhos na região. 

No Anexo A, descreve-se o levantamento da curva-chave da estação de Manacapuru 

localizada no rio Solimões no limite de montante do sistema modelado. 
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2 - FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 - ESCOAMENTO EM CANAIS 

Segundo Porto (1998), os escoamentos nos canais podem ter por parâmetros de variação o 

espaço e o tempo, isto é, características hidráulicas como altura d’água, vazão, velocidade, 

área molhada e raio hidráulico podem variar no espaço, de seção para seção, e no tempo.  

A classificação dos escoamentos, dada a seguir, leva em consideração que o canal é 

prismático, ou seja, a seção transversal e a declividade de fundo são constantes ao longo do 

comprimento do canal. Os escoamentos podem ser permanentes e não permanentes. São ditos 

permanentes quando não há variação da velocidade, e do nível da água, com respeito ao 

tempo em uma dada seção. Os escoamentos também são classificados em uniforme e não-

uniforme ou variado. Quando não há variação da profundidade com relação ao espaço e ao 

tempo tem-se o escoamento permanente e uniforme. Nesse caso, a linha d’água é paralela ao 

fundo do canal, ou seja, as declividades do canal (S0), da linha de energia (Sf) e da linha 

d’água são iguais: f0 SS . Esse tipo de escoamento só ocorre quando há um equilíbrio 

dinâmico, isto é, quando a força aceleradora e a força de resistência, que tende a diminuir a 

energia do movimento, são iguais. Na prática, o movimento permanente e uniforme é difícil 

ocorrer.  

Quando os elementos característicos do escoamento permanente variam ao longo do espaço, o 

movimento é dito não-uniforme. De acordo com Tucci (1998), o regime permanente não 

uniforme é utilizado para o cálculo de remanso em rios, na análise do perfil de cheias, no 

escoamento em estiagem e no dimensionamento de obras hidráulicas, entre outras situações. 

No regime não-permanente, também chamado transitório, há variação da profundidade e da 

velocidade da água ao longo do tempo em uma seção. Da mesma forma que no regime 

permanente, ele pode ser uniforme, teoricamente, e variado (rápido ou gradualmente). O 

movimento transitório rapidamente variado é causado, por exemplo, por rompimentos de 

barragem, enquanto o movimento transitório gradualmente variado é representado por 

situações que envolvem problemas de escoamento superficial em rios e canais. 
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2.1.1 - Equações do escoamento 

O escoamento pode ser representado por equações baseadas em princípios físicos que visam 

determinar as suas características hidráulicas, como velocidade, vazão, profundidade e raio 

hidráulico. A seguir, descrevem-se as equações que regem a perda de carga e as equações do 

escoamento transitório. 

2.1.1.1 - Equações de resistência 

De acordo com Porto (1998), as equações de resistência relacionam a perda de carga em um 

trecho à velocidade média, por meio de parâmetros geométricos e da rugosidade do perímetro 

molhado (perímetro da seção do canal que está em contato com a água). 

Pode-se desenvolver a equação de resistência, aplicando a 2ª lei de Newton: amFx , 

onde Fx representa uma força qualquer que atua sobre o escoamento, m é a massa de água 

confinada no volume em análise e a representa a aceleração desse volume. As forças que 

atuam sobre a massa de água contida entre duas seções são mostradas na Figura 2.1. Como 

hipótese, assume-se que a declividade é pequena e o movimento, permanente (Porto, 1998). 

 FP1 é a força de pressão que age a montante (lado esquerdo da Figura 2.1): 

AygF 1P                      (2.1) 

onde  é a massa específica (kg/m
3
), g é a aceleração da gravidade (m/s

2
), A é a 

área molhada (área da seção do canal em contato com a água - m
2
) e y  é a 

distância entre a superfície e o centro de gravidade da área molhada (m). 

 FP2 é a força de pressão que age a jusante (lado direito da Figura 2.1): 

dxAy
dx

d
gAygF 2P        (2.2) 

Como y  e A são função de y e esse é função de x, a Equação 2.2 pode ser escrita 

dx
dx

dy
Ay

dy

d
gAygF 2P       (2.3) 

A coordenada do centro de gravidade (C.G.) de uma área plana (Figura 2.1) é dada 

por 



 7 

ydA
dy

d

dy

dA
yAAy

dy

d
ydAyAAy

A

ydA
yyy .G.C  (2.4) 

Como 
dy

dA
yydA

dy

d
, a Equação 2.4 fica 

AAy
dy

d
          (2.5) 

Substituindo a Equação 2.5 em 2.3 

dx
dx

dy
AgAygF 2P        (2.6) 

 Fg é a componente da força devido à gravidade na direção x (componente do peso 

W): 

sendxAgFg                     (2.7) 

Considerando que a declividade é pequena, 
dx

dz
tgsen , têm-se que 

dzAg
dx

dz
dxAgFg                    (2.8) 

z

F

x

P

y

Datum

W FP

dx

gF

aF

C.G.

y

y
C.G.

Sentido do escoamento

 
Figura 2.1 – Forças que atuam no escoamento permanente 

 Fa é a força de atrito devido à tensão de cisalhamento: 
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dxPFa                       (2.9) 

onde  é a tensão de cisalhamento e P o perímetro molhado. 

 Admitindo que o escoamento é permanente, a aceleração local (referente ao 

tempo) é nula. Nesse caso, há apenas aceleração convectiva (referente ao espaço) 

e, consequentemente, a equação deduzida pode ser usada para o movimento 

permanente uniforme e não-uniforme:  

dx

dv
vdxAam                  (2.10) 

onde v é a velocidade. 

As Equações 2.1, 2.6, 2.8 e 2.9 representam as forças e a Equação 2.10 refere-se ao segundo 

membro da 2ª lei de Newton, que pode ser escrita como (Porto, 1998): 

dx

dv
vdxAdxPdzAgdx

dx

dy
gAAygAyg            (2.11) 

dx

dy

P

A
g

dx

dz

P

A
g

dx

dv
v

dx

dx

P

A
              (2.12) 

dx

dy
gR

dx

dz
gR

dx

dv

g

v
gR                 (2.13) 

yz
g2

v

dx

d
gR

dx

dy

dx

dz

dx

dv

g

v
gR

2

                (2.14)  

Considerando que o escoamento é permanente, pode-se afirmar que 

f

2

S
dx

dH
yz

g2

v

dx

d
, onde H é a energia total do escoamento. Substituindo na 

Equação 2.14, obtém-se a equação de resistência do escoamento 

fSRg                      (2.15) 

onde R é o raio hidráulico (área molhada dividida pelo perímetro molhado) e Sf é a 

declividade da linha de energia. 
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Equação de Chézy 

O engenheiro francês Antoine Chézy, em 1769, desenvolveu uma equação que relaciona a 

velocidade da água com a perda de carga. Segundo Chow (1959), Chézy fez a suposição de 

que a força de resistência por unidade de área do fundo do rio é proporcional ao quadrado da 

velocidade: 2vk , onde k é uma constante de proporcionalidade. 

Substituindo a expressão 2vk , na Equação 2.15: 

ff

2 SR
k

g
vSRgvk                 (2.16) 

fRSCv                     (2.17) 

onde v é a velocidade e C é denominado coeficiente de Chézy. 

Equação de Manning 

Segundo Henderson (1966), Gauckler em 1868 e Hagen em 1881, trabalhando 

separadamente, chegaram à mesma conclusão com relação ao coeficiente C de Chèzy. A 

partir de dados experimentais, eles obtiveram uma relação que indica que C é proporcional à 

raiz sexta do raio hidráulico: 

n

R
C

61

                               (2.18) 

onde n é chamado de coeficiente de Manning. 

Substituindo essa equação na fórmula de Chézy, obtém-se a equação de Manning: 

21

f

32 SR
n

1
v                    (2.19) 

Essa equação passou a ser amplamente aplicada na hidráulica de canais para o cálculo das 

perdas de carga. 
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2.1.1.2 - Equações do regime transitório 

O regime não-permanente é representado por duas equações diferenciais baseadas nos 

princípios de conservação da massa e da quantidade de movimento. Esses dois princípios 

correspondem respectivamente à equação da continuidade e à equação dinâmica, e recebem o 

nome de equações de Saint Venant. Para a dedução dessas equações, faz-se necessário o 

estabelecimento de algumas hipóteses (Canedo, 1989 e Chaudhry, 1993): 

1. O escoamento é unidimensional, i.e., considera-se a variação da velocidade apenas no 

sentido do escoamento (longitudinalmente). Não se considera a variação da velocidade no 

sentido transversal do canal (perpendicular ao escoamento); 

2. A distribuição de pressão é hidrostática, i.e., o movimento deve ser gradualmente variado 

com pequenas acelerações verticais; 

3. A declividade do rio é suficientemente pequena para que tgsen , onde  é o ângulo 

entre o leito e a horizontal; 

4. Pelo fato das perdas por atrito no movimento não-permanente serem semelhantes às 

perdas que ocorrem no movimento permanente, pode-se utilizar as equações de Manning 

ou Chézy; 

5. O fluido é incompressível e homogêneo. O fluido é considerado homogêneo, quando não 

há gradientes de salinidade e temperatura; 

6. O canal deve ser prismático, i.e., a seção e a declividade do canal não mudam com a 

distância. Isso é solucionado tomando-se vários trechos para representar o rio. 

Equação da continuidade 

O teorema de transporte de Reynolds afirma que 

SCVC

dV
dt

d

dt

dB
dAv                   (2.20) 

onde B é a grandeza associada ao sistema (massa, energia, quantidade de movimento) e  é a 

grandeza B por unidade de massa do fluido (Chow et al., 1988).  
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Para a dedução da equação da continuidade, B, na Equação 2.20, deve corresponder à massa 

do sistema. O princípio da conservação da massa afirma que a massa de um sistema é 

constante com o tempo, logo, a Equação 2.20 fica (Chow et al., 1988) 

SCVC

dV
dt

d
0 dAv                   (2.21) 

x

PF
W

Fg

Fa
PF

dx

1

2

q

Sentido do escoamento

V.C.

dxAv
x

Av 22

Av2

 
Figura 2.2 – Volume de controle indicando as forças que atuam no escoamento transitório 

A Equação 2.21 pode ser traduzida da seguinte maneira: (a taxa de variação da massa com 

respeito ao tempo dentro do volume de controle) - (a taxa de massa que entra no volume de 

controle) + (a taxa de massa que sai do volume de controle) é igual a zero. O volume de 

controle (V.C.) utilizado para a dedução das equações de Saint Venant está representado na 

Figura 2.2. 

A taxa de variação da massa com respeito ao tempo dentro do volume de controle é (Chow et 

al., 1988) 

dtdxA
t

dV
dt

d

VC

                                                                                 (2.22) 

A taxa de massa que sai do volume de controle (seção 2) menos a taxa de massa que entra no 

volume de controle (seção 1) é (Chow et al., 1988) 



 12 

dtdxqdtQdtdx
x

Q
Q

SC

dAv               (2.23) 

onde  é a massa específica, Q é a vazão, t o tempo, x é a distância no sentido longitudinal e q 

é a vazão de contribuição lateral proveniente do escoamento superficial, pequenos tributários 

e do escoamento subterrâneo. 

Substituindo as Equações 2.22 e 2.23 na Equação 2.21 

dtdxqdtQdtdx
x

Q
QdtdxA

t
0              (2.24) 

dividindo por dtdx  e rearranjando a Equação 2.24, chega-se à equação da continuidade 

q
x

Q

t

A
                    (2.25) 

Equação dinâmica 

Para a dedução da equação dinâmica, B, na Equação 2.20, deve corresponder à quantidade de 

movimento do sistema. A quantidade de movimento por unidade de tempo é igual à somatória 

das forças, logo, a Equação 2.20 fica (Chow et al., 1988) 

SC

x

VC

xx
vdVv

dt

d
F dAv                  (2.26) 

O teorema da quantidade de movimento afirma que: (somatório das forças que atuam sobre o 

fluido do volume de controle) = (taxa de variação no tempo da quantidade de movimento do 

fluido no volume de controle) - (taxa da quantidade de movimento do fluido que entra no 

volume de controle) + (taxa da quantidade de movimento do fluido que sai do volume de 

controle). 

As forças que atuam sobre o fluido do volume de controle foram determinadas para dedução 

das equações de resistência e equivalem às Equações 2.1, 2.6, 2.7 e 2.9: 
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PdxsengAdxdx
x

y
gAAygAygFFFFF ag2P1P    (2.27) 

Uma vez que sen  = S0 e fSRg  (Equação 2.15), a Equação 2.27 fica 

f0 S
x

y
SdxAgF                  (2.28) 

A taxa de variação com relação ao tempo, da quantidade de movimento do fluido, no volume 

de controle, é (Chow et al., 1988) 

t

A
v

t

v
AdxvdxA

t
dVv

dt

d

VC

              (2.29) 

A taxa da quantidade de movimento do fluido que sai do volume de controle menos a taxa da 

quantidade de movimento do fluido que entra no volume de controle é dada por (Chow et al., 

1988): 

AvdxAv
x

Avv 222

SC

dAv                  (2.30) 

De acordo com a Equação 2.26, deve-se igualar a Equação 2.28 às Equações 2.29 e 2.30 

dxAv
x

AvAv
t

A
v

t

v
AdxS

x

y
SgAdx 222

f0            (2.31) 

Dividindo por dxA e reorganizando 

x

)Av(

A

1

t

A

A

v

t

v
S

x

y
Sg

2

f0                                                          (2.32) 

x

v
Av2

x

A
v

A

1

t

A

A

v

t

v
S

x

y
Sg 2

f0                                          (2.33) 

Da equação da continuidade, tem-se que 
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x

A
v

x

v
Aq

x

Av
q

t

A
q

t

A

x

Q
              (2.34) 

Substituindo 
t

A
 na Equação 2.33, chega-se à equação dinâmica 

f0

2

SSg
x

y
g

x

v
v2

x

A

A

v

x

A
v

x

v
Aq

A

v

t

v
             (2.35) 

f0 SSg
A

q
v

x

y
g

x

v
v

t

v
                                       (2.36) 

Os dois primeiros termos da equação dinâmica são chamados de termos de inércia. O terceiro 

termo é denominado termo de pressão. No lado direito da equação dinâmica, aparecem os 

termos de gravidade e de atrito respectivamente. 

2.2 - MODELOS DO REGIME TRANSITÓRIO 

Segundo Chow (1959), os modelos de escoamento podem ser classificados em hidrológicos e 

hidráulicos. Quando se considera apenas o efeito do armazenamento no escoamento, sem 

levar em consideração a equação da quantidade de movimento, tem-se o modelo do tipo 

hidrológico. O modelo hidráulico ou hidrodinâmico utiliza as equações de Saint Venant para 

representar o escoamento. Os modelos hidrológicos também são chamados de modelos 

concentrados porque o escoamento é calculado como uma função do tempo, somente em uma 

determinada seção. Por sua vez, os modelos hidráulicos são conhecidos também como 

modelos distribuídos, porque o escoamento é calculado como uma função do tempo em várias 

seções simultaneamente, permitindo, dessa forma, fornecer o perfil longitudinal da superfície 

da água ao longo de todo o canal, em um determinado momento. Por esse motivo, Tucci et al. 

(1981) ressaltam que os modelos hidrológicos não permitem analisar modificações no curso 

d’água, diferentemente dos modelos hidrodinâmicos, onde é possível visualizar as alternativas 

de modificações no sistema fluvial, como a construção de uma barragem, corte de meandro, 

canalização, construção de diques, dentre outras.  

De acordo com Chaudhry (1993), a propagação de uma onda de cheia é influenciada pela 

perda de carga e pelo efeito de armazenamento. O armazenamento pode ser produzido por 

áreas de inundação ou por mudanças na seção do rio. Pode haver situações em que se 
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desconsidera o efeito de fricção e leva-se em conta, apenas, o efeito do armazenamento, 

utilisando-se, nesse caso, um modelo hidrológico. Ao se utilizar o modelo hidrológico não 

pode haver efeitos de jusante agindo sobre o escoamento, porque tais modelos não são 

capazes de simular essas situações. Consideram-se como efeito de jusante, por exemplo, a 

ação da maré na foz do rio, o barramento de um rio maior sobre seu afluente ou a existência 

de um reservatório. 

Dependendo das características do canal, é possível fazer algumas considerações para 

simplificar a resolução das equações de Saint Venant. A seguir, serão discutidos os modelos 

derivados das equações de Saint Venant e um modelo hidrológico. 

2.2.1 - Modelo Muskingum 

O método Muskingum é um modelo do tipo hidrológico. Esse método utiliza a equação da 

continuidade (Equação 2.25) e relações entre o armazenamento na calha do rio e as vazões de 

entrada e saída no trecho. 

Dado um hidrograma em uma seção a montante (Ii), pode-se determinar o hidrograma 

correspondente em uma seção a jusante (Qi) com a seguinte fórmula (Porto, 1998) 

i3i21i11i QCICICQ                   (2.37) 

onde:  

tX1K2

XK2t
C1                                (2.38) 

tX1K2

XK2t
C2                   (2.39) 

tX1K2

tX1K2
C3                    (2.40) 

Sendo K e X parâmetros e t o intervalo de tempo utilizado no hidrograma. 

Na Equação 2.37, verifica-se que se K, X, Ii, Ii+1 e Qi são conhecidos, pode-se encontrar o 

valor de Qi+1. Esse valor é usado como Qi no início do próximo intervalo de tempo t e assim 
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por diante. O parâmetro X é um fator de ponderação relativo à importância de Q e I, vazão 

que sai e que entra em dado trecho, respectivamente (Porto, 1998). O parâmetro K representa 

o tempo de deslocamento da onda. A vazão I corresponde ao hidrograma na seção de 

montante e Q a vazão a jusante, sendo Q1 o valor no tempo inicial, antes do início da cheia.  

2.2.2 - Modelo da Onda Cinemática 

Segundo Henderson (1966), quando o canal possui grande declividade, os termos de inércia e 

de pressão são desprezíveis com relação aos termos de gravidade e de atrito na equação 

dinâmica. Nesse caso, utiliza-se o modelo da onda cinemática que emprega a equação da 

continuidade (Equação 2.25) e a equação dinâmica simplificada: 

f0 SS                     (2.41) 

A área da seção transversal pode ser expressa em função da vazão, da seguinte forma 

QA                     (2.42) 

A derivada parcial da área com relação ao tempo na Equação 2.42 resulta em 

t

Q
Q

t

A 1                    (2.43) 

Substituindo a Equação 2.43 na equação da continuidade, tem-se 

q
t

Q
Q

x

Q 1                    (2.44) 

O incremento dQ na vazão é dado por 

dt
t

Q
dx

x

Q
dQ                   (2.45) 

Dividindo por dx e rearranjando 
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dx

dQ

t

Q

dx

dt

x

Q
                   (2.46) 

As Equações 2.44 e 2.46 são iguais se qdxdQ  e 

1Q

1

dt

dx
                   (2.47) 

A diferenciação de Q com respeito a A na Equação 2.42 é 

1Q

1

dA

dQ
                   (2.48) 

Igualando as Equações 2.47 e 2.48 

dt

dx

dA

dQ
ck                    (2.49) 

onde ck é a celeridade da onda cinemática. 

O modelo da onda cinemática não pode ser utilizado quando há efeito de jusante porque, 

nessas situações, haverá propagação de perturbações para montante. A formulação do modelo 

da onda cinemática não permite representar a propagação da perturbação de jusante para 

montante porque lhe falta o termo de pressão. Esse termo é o responsável pela incorporação 

dos efeitos que aparecem no canal em regime subcrítico, quando há uma perturbação devido a 

uma seção de controle (seção que controla as profundidades do escoamento a montante) ou 

devido a uma variação do nível da água ou da vazão.  

As perturbações são representadas por ondas e suas respectivas celeridades. Celeridade é a 

velocidade com que a onda se desloca com relação à água. De acordo com Chow (1959), a 

expressão para o cálculo da celeridade é dada por 

y2
tanh

2

g
c                       (2.50) 
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onde c é a celeridade,  é o comprimento da onda e y é a profundidade da água. Em situações 

em que y , o valor de 
y2

tanh  se aproxima de 
y2

, transformando a fórmula da 

celeridade em gyc . 

v - c

v + cv < c

 
Figura 2.3 – Propagação da onda em regime subcrítico 

Há propagação para montante apenas no regime subcrítico, uma vez que a celeridade da onda 

é maior que a velocidade da água, como pode ser visto pela fórmula da velocidade absoluta da 

onda (Porto, 1998) 

cvygvv                   (2.51) 

onde v  é a velocidade absoluta da onda evé a velocidade da água. Se a celeridade for maior 

que a velocidade da água, v  será negativa, ou seja, haverá propagação para montante, 

conforme pode ser visto na Figura 2.3. A Equação 2.49 admite apenas valores positivos, logo, 

a onda cinemática não é capaz de resolver esse tipo de situação. 

Para Ponce et al. (1978), uma forma segura de avaliar a aplicabilidade do modelo de onda 

cinemática se dá por meio da seguinte condição: 

171
y

vST 0
                   (2.52) 

onde T é o período da onda, S0 é a declividade do canal, v é a velocidade e y é a profundidade 

média. 
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2.2.3 - Modelo de Difusão 

O modelo de difusão utiliza a equação da continuidade e a equação dinâmica sem os termos 

de inércia. A sua formulação é a seguinte (Tucci, 1998): 

f0 SS
x

y
                    (2.53) 

Uma vez que 21

fSKQ , onde K é chamado de condutância, a equação dinâmica pode ser 

escrita da seguinte maneira: 

 
2

2

0
K

Q
S

x

y
                    (2.54) 

Deve-se eliminar y da Equação 2.54 e da equação da continuidade, tendo como resultado a 

variação de Q com respeito à x e t. Para isso, deriva-se a Equação 2.54 com relação à t e à 

equação da continuidade com relação à x: 

 
t

K

K

Q2

t

Q

K

Q2

tx

y
3

2

2

2

                 (2.55) 

2

22

x

Q

B

1

tx

y
                                                              (2.56) 

Pode-se afirmar que 
x

Q

A

K

t

A

A

K

t

K
. Substituindo 

t

K
 na Equação 2.55 e 

igualando as Equações 2.55 e 2.56, chega-se à forma final do modelo de difusão 

0
x

Q
c

t

Q

x

Q
D

2

2

                   (2.57) 

onde 
0BS2

Q
D  e 

dA

dQ
c . 

O método de Muskingum visto anteriormente, a partir da Equação 2.37, pode ser considerado 

uma solução aproximada de uma equação de difusão modificada se 
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c

x
K  e 

xScB

Q
1

2

1
X

0

                 (2.58) 

onde c é a celeridade correspondente a Q e B. Para a estabilidade numérica, é necessário que 

5,0X0 . Esse método recebe o nome de Muskingum-Cunge. 

O modelo de difusão é aplicado em situações em que há efeito de jusante, mas não pode haver 

grandes variações de velocidade, tanto no tempo como no espaço. Para Ponce et al. (1978), 

esse tipo de modelo pode ser aplicado quando a expressão a seguir é atendida: 

30
y

g
ST 0                                 (2.59) 

onde g é a aceleração da gravidade, T é o período da onda, S0 é a declividade do canal e y é a 

profundidade média. 

2.2.4 - Modelo Hidrodinâmico 

O modelo hidrodinâmico utiliza todos os termos da equação da quantidade de movimento, 

podendo ser utilizado em todas as situações de escoamento gradualmente variado. As 

equações de Saint Venant formam um sistema de equações diferenciais parciais quase-

lineares, onde os coeficientes dependem somente das variáveis e não de suas derivadas. Para a 

resolução dessas equações, utilizam-se métodos numéricos, que podem ser classificados em 

método das características e método das diferenças finitas. De acordo com Tucci (1987), os 

métodos das características resolvem as equações acompanhando as linhas características, ou 

seja, transforma o sistema de equações diferenciais em um sistema de equações ordinárias.  

Vários esquemas implícitos de diferenças finitas tem sido utilizados para a análise do 

escoamento em regime transitório. O esquema mais utilizado nos modelos existentes é o 

esquema de Preissman. Esse esquema representa as derivadas parciais das equações 

diferenciais parciais da seguinte forma (Chaudhry, 1993) 

t2

)ff()ff(

t

f t

1i

t

i

1t

1i

1t

i  
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x

ff1

x

ff

x

f t

i

t

1i

1t

i

1t

1i                 (2.60) 

t

i

t

1i

1t

i

1t

1i ff1
2

1
ff

2

1
f  

onde  é um coeficiente que indica o peso dos termos t+1 e t, f representa as variáveis v e y 

nas equações da continuidade e dinâmica. Se  = 0, o esquema é dito completamente 

explícito, pois utiliza informações no tempo t para calcular as variáveis no tempo t+1. Por 

outro lado, se  = 1, o esquema é denominado completamente implícito, pois utiliza os 

valores do tempo t e t+1 para calcular as variáveis no tempo t+1. A Figura 2.4 mostra o grid 

que representa o plano x-t de resolução das equações diferenciais. As linhas paralelas ao eixo 

do tempo  representam a distância ao longo do canal, e as linhas paralelas ao eixo do espaço 

representam a variação do tempo. 

(i-1) (i+1)i

i, t+1 i+1, t+1

i+1, ti, t

x

t

t

(t+1)

(t-1)

x/2

x

t

 
Figura 2.4 – Discretização do espaço e do tempo no método das diferenças finitas 

Conforme Tucci (1987), os esquemas implícitos são os mais aplicados porque as suas 

limitações são menores, permitindo intervalos de tempo maiores (bastante útil para este 

trabalho), solução de problemas mais complexos e a generalização de sua formulação. Esse 

esquema tem sido aplicado tanto em problemas de onda de cheia, como nos de oscilação de 

maré.  
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De acordo com Tucci (1998), a escolha do método a ser utilizado depende dos seguintes 

fatores: objetivo do estudo, sistema a ser modelado, tipo de escoamento, tipo de onda a ser 

simulada (onda de cheia ou de maré), dados disponíveis, propriedades numéricas do método, 

disponibilidade do modelo, tempo e conveniência. A maioria dos programas de computador 

desenvolvidos para a resolução das equações completas de Saint Venant utiliza o esquema 

implícito. 

Os modelos hidrodinâmicos tem sido utilizados largamente em recursos hídricos. Cirilo e 

Canedo (1992) desenvolveram um trabalho que trata da formação e evolução de cheias na 

bacia do rio São Francisco entre os reservatórios de Três Marias e Sobradinho. A área total da 

bacia é de 640.000 km
2
 e o trecho modelado possui um comprimento de 720 km. Utilizou-se 

um modelo hidrodinâmico não-linear para a propagação das cheias. Esse estudo permitiu 

simular o comportamento da bacia para a ocorrência de eventos de precipitação intensa nos 

grandes afluentes, auxiliando, dessa forma, o planejamento de intervenções na bacia. O rio 

São Francisco possui grandes áreas de inundação, assim como observado no rio Amazonas. 

Nos trabalhos de Vieira da Silva et al. (1994) e Cirilo et al. (1992), tais áreas foram 

modeladas como zonas de armazenamento (não há escoamento), indicando, assim, que o rio 

Amazonas pode receber o mesmo tratamento. Uma discussão mais detalhada sobre o 

tratamento das áreas de inundação pode ser vista no item 2.4.6.2. 

Rey et al. (1993) utilizaram o modelo SIC visando a modelagem hidrodinâmica de um canal 

de irrigação em Kirindi Oya no Sri Lanka. O canal possui 30 km de comprimento, vazão de 

10 m
3
/s e largura variando de 10 m a 3 m. O modelo foi calibrado para auxiliar na melhoria 

dos procedimentos de operação manual do canal de irrigação.   

Crissman et al. (1993) realizaram a modelagem do regime transitório no rio Niagara, 

localizado na fronteira dos Estados Unidos e Canadá.  O trecho modelado possui 56 km de 

comprimento. A vazão média mensal varia de 4.800 m
3
/s a 7.300 m

3
/s. Utilizou-se, nessa 

modelagem, o método das características para a resolução das equações de Saint Venant. 

Hicks (1996) realizou a modelagem hidráulica do rio Peace, no Canadá, utilizando dois tipos 

de modelos: um modelo hidrológico denominado SSARR, e um modelo hidráulico que utiliza 

as equações de Saint Venant. As equações da continuidade e do momento utilizadas no 

modelo hidráulico foram resolvidas por elementos finitos, utilizando o esquema 
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característico-dissipativo de Galerkin. O trecho estudado possui comprimento total de 1.100 

km e a vazão média na foz é de 10.000 m
3
/s. Hicks (1996) afirma que a região possui 

limitação de dados geométricos levantados no campo. O problema foi superado utilizando-se 

informações de mapas topográficos para, por exemplo, determinar as distâncias entre seções 

ao longo do canal, determinar o perfil do fundo e a largura do canal. Isso mostra que rios 

como o Amazonas, em que há escassez de dados, a caracterização geométrica do rio pode ser 

feita de forma indireta (mapas e imagens de satélite por exemplo). 

USACE (1998) relata a modelagem, em regime transitório, do rio Mississippi e seus 

principais tributários (rios Missouri, Illinois, Ohio, Kansas e White). Utilizou-se o modelo 

unidimensional UNET (One-Dimensional Unsteady Flow Through a Full Network of Open 

Channels), desenvolvido pelo HEC (Hydrologic Engineering Center), divisão de engenharia 

hidrológica do U.S. Army Corps of Engineers (Estados Unidos). Para simular as áreas de 

inundação, desenvolveu-se um modelo bidimensional que pode ser acoplado ao UNET. Os 

principais objetivos dessa modelagem consistiram em: melhorar a previsão de cheias, avaliar 

o impacto da operação de diques e canais de derivação sobre áreas localizadas a jusante, 

expor potenciais inundações para vários cenários climáticos e quebras de diques e identificar 

perigos para a navegação. Esse trabalho indica que grandes rios com afluentes também de 

grande porte como no caso dos rios Amazonas e Mississippi podem ser modelados de maneira 

satisfatória admitindo-se escoamento unidimensional no leito principal do rio. 

Fendrich (1999) aplicou um modelo hidrodinâmico na bacia hidrográfica urbana do rio Belém 

na cidade de Curitiba, com o objetivo de determinar os níveis máximos da água ao longo do 

rio. Esse estudo tornou possível o planejamento da questões referentes às enchentes no 

sistema de macrodrenagem urbana do rio Belém. 

Mareau (2000) utilizou o modelo SIC para o desenvolvimento de modelagem hidrodinâmica 

envolvendo o trecho de jusante do rio Amazonas: de Óbidos à foz do rio, compreendendo um 

total de 1.000 km e vazão média de 200.000 m
3
/s. O objetivo desse trabalho foi calibrar um 

modelo hidrodinâmico capaz de realizar a propagação das ondas de maré. O sistema é 

composto, além do rio Amazonas, de dois de seus maiores afluentes: rios Tapajós e Xingu. A 

calibração do regime permanente foi realizada com apenas um perfil da superfície da água a 

partir de uma medição de vazão realizada em campanha do projeto HiBAm: vazão de 170.000 

m
3
/s no rio Amazonas e 20.000 m

3
/s e 10.000 m

3
/s nos afluentes Tapajós e Xingu. Na 
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calibração do regime transitório, utilizou-se a vazão em Óbidos, a montante, e a variação da 

cota a jusante construída a partir de maregramas localizados próximo à foz do rio. Realizou-se 

uma simulação compreendendo o período de 1º de outubro de 1998 a 1º de outubro de1999 e 

os resultados foram comparados com os resultados das medições de vazão. O principal mérito 

desse trabalho foi mostrar que é possível realizar a modelagem hidrodinâmica, utilizando-se o 

modelo SIC, na parte do rio Amazonas sujeita à influência da maré, assim como, também, na 

parte do rio sem a influência da maré como no caso deste trabalho. Implementando-se uma 

melhoria na calibração do regime permanente, utilizando-se um maior número de perfis, e 

construindo-se uma geometria mais próxima da realidade, será possível se obter um modelo 

capaz de auxiliar no cálculo da vazão no rio a partir de limnigramas registrados em diferentes 

estações.  

2.2.5 - Escolha do modelo 

Gunaratnan e Perkins (1970, apud Canedo, 1989) realizaram o cálculo dos termos da equação 

dinâmica em um escoamento não-permanente de cheias moderadas em alguns cursos d’água. 

Analisando os valores médios desses termos, relacionados na Tabela 2.1, pode-se verificar o 

peso que cada um exerce sobre o escoamento. 

Tabela 2.1 – Valores médios dos termos da equação dinâmica em m/s
2
 para cheias moderadas 

em alguns cursos d’água segundo Gunaratnam e Perkins (1970, apud Canedo, 1989) 

 

Termos t

v
 

x

v
v  

x

y
g  

 

0Sg  

 

fSg  

Valor 0,9 2,4 – 4,8 9,1 483,4 473,9 

Pode-se verificar que os termos de gravidade e de atrito são bastante superiores aos outros 

termos da equação. É importante destacar que deve ser evitada a generalização dos valores da 

Tabela 2.1, sendo mais correta a análise individual para cada rio. 

Com o avanço tecnológico dos computadores, o uso dos modelos hidráulicos tornou-se mais 

prático e confiável. Esse avanço permitiu a utilização das equações de Saint Venant de forma 

completa, sem a necessidade de se preocupar com as simplificações que facilitam a resolução 

das mesmas. Atualmente, só se justifica o uso de modelos simplificados quando faltarem os 

dados necessários para a resolução do modelo completo, como batimetria das seções do rio, 

altimetria, dados de níveis e de vazões. 
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No caso do rio Amazonas, necessita-se de um modelo que utilize as equações completas de 

Saint Venant. Devido à sua baixa declividade, os termos de gravidade e atrito na equação 

dinâmica não são suficientes para representar o sistema de maneira satisfatória, ou seja, deve-

se utilizar os termos que possibilitam a representação dos efeitos de jusante. Além disso, o 

modelo hidrodinâmico é o único que faz a resolução da profundidade e da vazão 

simultaneamente, dados que são fundamentais para trabalhos futuros na região, como por 

exemplo, a análise da capacidade de transporte de sedimentos. 

2.3 - MODELOS EXISTENTES 

Neste texto, a palavra modelo será empregada também como sinônimo do software que 

realiza a modelagem hidrodinâmica. Os sistemas computacionais (softwares) disponíveis para 

a realização da modelagem hidrodinâmica permitem o cálculo dos perfis da água ao longo do 

rio e o hidrograma nas seções discretizadas. A seguir, descrevem-se alguns desses modelos e 

o software escolhido para ser utilizado na dissertação. 

O modelo SHP (Stream Hydraulics Package), desenvolvido pelo HEC, é capaz de simular o 

comportamento hidráulico do rio, tanto em regime permanente como em regime transitório, 

em sistemas ramificados (rede de canais) ou em loop`s (escoamento ao redor de ilhas) (SHP, 

1988). O SHP possui seis opções de cálculo: cálculo de remanso (regime permanente); 

modelo hidrodinâmico (equações completas de Saint Venant); modelo da onda cinemática; 

solução por meio da relação cota-vazão (regime permanente); método Muskingum; e método 

de Puls modificado. 

O Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brasil, 

desenvolveu dois programas para modelagem hidráulica: IPH III e IPH IV. Esses modelos 

utilizam a estrutura do modelo IPH II para simular cada sub-bacia. O IPH II é um modelo de 

chuva-vazão que faz a propagação do escoamento na superfície da bacia. O IPH III pode 

utilizar o modelo onda cinemática ou o modelo Muskingum-Cunge para o canal e o modelo 

de Puls para reservatório. O IPH III não é capaz de simular rios com efeito de jusante. O IPH 

IV é um modelo hidrodinâmico que simula o escoamento em rios e reservatórios, 

considerando confluências, áreas de inundação e barragens (Tucci,1998). 
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O programa DHM (Diffusion Hydrodynamic Model) produzido pela CHI (Computational 

Hydrology Institute), nos Estados Unidos, é um modelo que simula a topografia e o 

escoamento de um curso d´água por meio de análise bidimensional para representar a área de 

inundação. Esse modelo é capaz de modelar efeitos de jusante e o armazenamento utilizando a 

forma não-inercial das equações de Saint Venant. O DHM pode simular o regime transitório 

unidimensional no canal principal e para as áreas de inundação o modelo utiliza a 

representação bidimensional (De Vries e Hromadka, 1993). 

O Mike 11, produzido pela DHI (Danish Hydraulic Institute), da Dinamarca, é um pacote que 

inclui modelos capazes de realizar simulações do escoamento, qualidade da água, e transporte 

de sedimentos em estuários, rios, sistemas de irrigação, canais e outros corpos d’água (Mike 

11, 2000). O módulo Hidrodinâmico (HD) é o núcleo do Mike 11 e constitui a base para a 

maioria dos módulos restantes: Previsão de Cheias, Advecção-Dispersão, Qualidade da Água 

e Transporte de Sedimento Não-Coesivo. 

Fread (1993) relaciona vários modelos existentes capazes de representar o escoamento 

transitório. Dentre eles, encontram-se os modelos DAMBRK e DWOPER produzidos pela 

NWS (National Weather Service), Estados Unidos, e o UNET, produzido pelo HEC. Esses 

modelos são bastante utilizados nos rios dos Estados Unidos. 

2.3.1 - O modelo SIC 

O modelo utilizado neste trabalho é o SIC (Simulation of Irrigation Canal), produzido pelo 

Cemagref (Intitut de Recherche pour l'Ingénierie de l'Agriculture et de l'Environnement), 

instituto de pesquisa vinculado ao Ministério da Agricultura da França. Esse modelo já foi 

utilizado em diversos países. Dentre outros, citam-se a França, Sri Lanka, Paquistão, Burkina 

Faso, México, Jordânia e Senegal. 

A escolha do SIC é justificada por duas razões. Primeiramente, há um contato com os 

desenvolvedores do modelo que possibilitou a resolução de problemas de limitação que 

surgiram (por exemplo, vazão máxima e largura máxima do canal). Além disso, o modelo 

possui um módulo de modelagem sedimentológica que poderá ser utilizado em projetos 

futuros. 
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O programa SIC é um modelo matemático que permite a simulação do comportamento 

hidráulico de rios e canais, em condições de escoamento permanente e não-permanente. Os 

principais objetivos do modelo são: a) determinar de forma detalhada o comportamento 

hidráulico de um curso d’água e seus afluentes; b) avaliar os efeitos de modificações nos 

parâmetros de projeto de um canal; c) identificar e melhorar a regra de gerenciamento das 

estruturas hidráulicas de um canal (SIC, 1999).  

O SIC é dividido em três unidades principais que podem trabalhar separadamente ou de forma 

seqüencial. A descrição dessas unidades é feita a seguir. 

Unidade I - Topologia e Geometria 

Essa unidade é projetada para criar os arquivos topográficos que serão utilizados nas unidades 

II e III. O detalhamento da topografia consiste em se descrever a topologia do canal principal 

e seus afluentes e descrever a geometria das seções transversais ao longo do sistema. As 

informações topológicas são formadas por: nós que representam as estações fluviométricas e 

confluências; trechos localisados entre dois nós; e “ramos” (conjunto de trechos ligados em 

série) utilizados, neste trabalho, para representarem os afluentes. A descrição da geometria 

das seções transversais pode ser feita de três diferentes maneiras: cota-abcissa, cota-largura e 

forma paramétrica (podendo ser circular, retangular ou trapezoidal). Quando a distância entre 

duas seções transversais é maior que o passo de espaço utilizado, o modelo gera seções 

intermediárias, interpolando-se as duas seções da extremidade do trecho. 

Unidade II – Regime permanente 

A unidade II (Regime Permanente) realiza o cálculo do escoamento em regime permanente. 

No cálculo do regime permanente, faz-se as seguintes considerações: a) o escoamento é 

unidimensional; b) o escoamento é subcrítico; c) a superfície da água é considerada horizontal 

na seção transversal; d) a variação da velocidade na seção transversal é desprezível; e) 

distribuição hidrostática de pressão. A equação para o cálculo do perfil da superfície da água é 

dada por 

2f
Ag

Qq
1kS

dx

dH
                  (2.61) 
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onde q é a vazão lateral (para q > 0, k = 0 e para q < 0, k = 1). Para a solução da Equação 

2.61, necessita-se das vazões na condição de contorno à montante e da cota à jusante. Como a 

Equação 2.61 não possui solução analítica, na maioria dos casos, a superfície d’água é 

integrada, passo a passo, a partir do limite de jusante. O método numérico utilizado para a 

solução da Equação 2.61 é o método de Newton. Na solução da Equação 2.61, deve-se 

conhecer os valores da vazão lateral q e do coeficiente de rugosidade n. Caso tenha-se valores 

da cota da superfície da água ao longo do canal, pode-se utilizar o módulo de calibração 

automática para obtenção do valor de n.  

Unidade III – Regime transitório 

A unidade III (Regime transitório) realiza o cálculo do escoamento em regime transitório, 

tendo como parâmetro a ser calibrado a área correspondente ao armazenamento de água do 

sistema. . A condição inicial corresponde à superfície d’água resultante do cálculo em regime 

permanente realizado na Unidade II. As condições de contorno são: hidrogramas a montante e 

curva-chave ou limnigrama a jusante. O SIC emprega o esquema implícito de quatro pontos, 

proposto por Preissman, para a resolução das equações de Saint Venant. O ponderador , na 

Equação 2.60, é igual a 0,6 e não pode ser modificado pelo usuário. Para a solução do sistema 

de equações resultantes, montado a partir das equações da continuidade e dinâmica, utiliza-se 

o método da dupla varredura. 

2.4 - DADOS NECESSÁRIOS PARA O MODELO HIDRODINÂMICO 

Para a realização da modelagem hidrodinâmica, faz-se necessário a obtenção de dados que 

permitam solucionar as equações da continuidade e dinâmica. A obtenção dos dados de 

entrada do modelo é uma das fases mais difíceis e demoradas que, geralmente, possui o maior 

custo financeiro. A seguir, descrevem-se os dados necessários para o cálculo do modelo 

hidrodinâmico. 

2.4.1 - Discretização das seções 

Segundo Tucci (1998), as seções devem ser posicionadas procurando representar todas as 

mudanças morfológicas, como largura, profundidade e rugosidade do curso d’água, e 
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mudanças que afetam o escoamento, como barragens, pilares de pontes, estreitamentos e 

confluências. 

A batimetria das seções deve ser fornecida ao modelo, para que o mesmo possa realizar o 

cálculo da área, largura, raio hidráulico e profundidade do escoamento. O detalhamento da 

seção pode ser fornecido ao modelo na forma de coordenadas XZ (abscissas e cotas). A 

batimetria pode ser obtida de cartas de navegação da Marinha, dos órgãos responsáveis pelas 

estações fluviométricas ou por meio do equipamento ADCP. O ADCP (Acoustic Doppler 

Current Profile) utiliza o efeito doppler para medir a velocidade e a profundidade de cursos 

d’água. Ao medir a variação da profundidade no sentido transversal, o ADCP determina a 

batimetria da seção.  

Além do leito menor medido com o ADCP, verifica-se, em alguns casos, a presença de um 

leito médio responsável pelo escoamento de parte da vazão. A topografia do leito médio pode 

tornar-se em alguns casos, mais um parâmetro a ser determinado, além do coeficiente de 

Manning. No rio Amazonas, por exemplo, durante a fase de cheias, as margens se estendem 

por até 30 km em alguns locais. Há batimetria apenas do leito menor, que pode chegar a 

pouco mais de 4 km de largura. A determinação do leito médio e sua configuração geométrica 

são apresentados no item 4.1.3. 

2.4.2 - Altimetria 

O conhecimento da altimetria absoluta, isto é, os valores da altimetria acima do nível do mar 

nas estações fluviométricas, é de grande importância para o entendimento dos processos 

hidrodinâmicos e sedimentológicos em rios. O levantamento altimétrico deve ser o mais 

preciso possível para que seja determinada, de maneira correta, a declividade do trecho do rio 

localizado entre duas seções. 

2.4.3 - Condições de contorno e condições iniciais 

Para a resolução do sistema de equações formado pelas equações da continuidade e dinâmica, 

é necessário especificar duas condições de contorno e a condição inicial. As condições de 

contorno referem-se ao comportamento dos limites do sistema, ou seja, representam a 

variação da vazão ou do nível d’água ao longo do tempo nas seções de montante e jusante. 

Quando o regime é supercrítico, deve-se fornecer duas condições de contorno a montante, 
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enquanto no regime subcrítico, que é o caso da maioria dos rios, deve-se especificar uma 

condição a montante e outra a jusante. Nas condições de contorno, pode-se utilizar o 

hidrograma ou o limnigrama aliado à curva-chave da seção. A curva-chave só pode ser 

utilizada quando for possível adotar-se a simplificação de onda cinemática próximo à seção, 

para que fique garantida a biunivocidade da relação cota-vazão.  

As condições iniciais fornecem os valores das vazões e cotas no início da simulação em todas 

as seções ao longo do rio. Pode-se determinar as condições iniciais por meio do cálculo do 

remanso (regime permanente) ou interpolando-se os valores dos contornos e das seções 

intermediárias, para, nesse caso, representar apenas estimativas dos valores reais. 

2.4.4 - Perda de carga 

O cálculo da perda de carga é efetuado com uma equação de resistência do movimento 

uniforme. Utiliza-se geralmente a equação de Chézy ou a equação de Manning, sendo essa 

última a mais utilizada pelos modelos existentes. Dessa forma, o coeficiente n da equação de 

Manning torna-se o principal parâmetro a ser ajustado para a modelagem hidrodinâmica. 

Tucci (1998) faz algumas observações sobre o ajuste da rugosidade: 

Z

n
 

Figura 2.5 – Variação da rugosidade (Tucci, 1998) 

 Quando na seção de medição, dispõe-se dos níveis e de uma curva-chave, o ajuste 

deve ser realizado com os níveis; 

 Ao se utilizar os níveis no ajuste, deve-se ter cuidado especial em rios de grande 

largura, já que uma pequena variação no nível pode provocar uma grande variação 

na vazão; 

 O nível aumenta com o acréscimo da rugosidade, para uma mesma vazão, 

enquanto que a vazão diminui com o aumento da rugosidade para o mesmo nível; 

x
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 Em uma mesma seção, a rugosidade decresce com o aumento do nível de água na 

seção. Quando ocorre extravasamento, a rugosidade aumenta rapidamente até se 

estabilizar como mostrado na Figura 2.5. 

O valor de n é bastante variável e depende de vários fatores. A seguir, relacionam-se os 

principais fatores que afetam o coeficiente de Manning segundo Chow (1959): 

1. Rugosidade da superfície: em rios que possuem material com granulometria fina, como 

areia, argila ou silte, o efeito de retardamento do escoamento é menor que em rios onde o 

material é pedregoso. Logo, no primeiro caso, o valor do coeficiente de Manning é menor 

que nos rios do segundo caso; 

2. Vegetação: o seu efeito sobre o coeficiente n está relacionado com a altura, densidade, 

distribuição e tipo de vegetação. Possui maior importância para pequenos canais; 

3. Irregularidade do canal: mudanças abruptas da seção, com relação à forma ou à 

alternância do tamanho da mesma, podem resultar em um aumento no parâmetro n de 

0,005 ou mais; 

4. Meandros: um canal natural com muitos meandros pode aumentar o valor de n em até 

30%. Se o canal possui baixa velocidade, essa mudança é desprezível; 

5. Sedimentação e erosão: dependendo do material, a sedimentação diminui o valor de n, 

enquanto a erosão aumenta n; 

6. Obstruções: a presença de pontes, árvores e outras obstruções aumenta o valor de n, 

dependendo da natureza, do tamanho, da forma, da quantidade e da distribuição das 

mesmas; 

7. Tamanho e forma do canal: um aumento no raio hidráulico pode aumentar ou diminuir o 

valor de n, dependendo das condições do canal; 

8. Cota e vazão: os efeitos das irregularidades existentes no fundo do canal tornam-se 

consideráveis com a diminuição da cota e, consequentemente, da vazão. A vegetação 

presente nas áreas de inundação provoca um aumento no valor da rugosidade quando o 

nível da água atinge essa região. 

9. Mudança sazonal: devido ao crescimento de plantas aquáticas, grama e árvores no canal 

ou nas margens, o valor de n pode aumentar na estação de crescimento dessas plantas e 

diminuir na estação de decaimento das mesmas; 

10. Material em suspensão e carga de fundo: o material em suspensão e a carga de fundo, 

consomem energia e causam perda de carga, aumentando a rugosidade do canal. 
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Vieira da Silva e Mascarenhas (1979) realizaram uma análise da variabilidade do coeficiente 

de Manning durante uma cheia do rio Paraíba do Sul ocorrida no período seco, no trecho entre 

Caçapava e Tremembé. Para que o único parâmetro a ser determinado fosse o coeficiente de 

Manning, admitiram-se as seguintes simplificações: o valor do expoente de R na equação de 

Manning (Equação 2.19) é igual a 2/3 e a vazão lateral por unidade de comprimento é 

desprezível (cheia ocorrida no período seco e trecho sem afluentes importantes). Nesse 

trabalho verificou-se uma grande variação do valor de n com respeito à profundidade. No 

entanto, os próprios autores chamam a atenção para o fato de que apenas um evento não é 

suficiente para se chegar a conclusões definitivas. 

Fread (1993) afirma que o valor do coeficiente n para escoamentos dentro do leito principal 

(sem transbordamento) varia de 0,015 a 0,035 em grandes rios, como por exemplo 

Mississippi, Missouri e Illinois. 

USACE (1993) relata que o valor do coeficiente n também varia com o tempo ao longo do 

ano. Nos rios Missouri e Mississippi, nos EUA, verifica-se que o valor de n é 

significativamente menor no inverno, quando comparado com os valores encontrados no 

verão, para uma mesma vazão. 

Chow (1959) expõe a variação do coeficiente de rugosidade com a cota para três grandes rios: 

Mississippi e Tenessee nos EUA e Irrawaddy na Birmânia. A variação da rugosidade nesses 

rios possui a tendência da Figura 2.5 apresentada em Tucci (1998). 

2.4.5 - Contribuição lateral 

A contribuição lateral corresponde à vazão incremental sobre o curso d’água ao longo de todo 

seu percurso. Essa vazão incremental é proveniente do escoamento superficial, pequenos 

tributários e do escoamento subterrâneo. Tucci et al. (1986) realizaram a modelagem 

hidrodinâmica do rio Jacuí, localizado no Rio Grande do Sul. Para a estimativa da 

contribuição lateral por unidade de comprimento (q) desse rio, utilizaram os dados de vazões 

referentes a uma sub-bacia, e em seguida realizaram a extrapolação para o restante da bacia. 

Dessa forma, os autores admitiram que essa sub-bacia é representativa da contribuição lateral 

de qualquer bacia intermediária analisada. A fórmula que fornece o valor da contribuição por 

unidade de comprimento (q) é dada pela expressão 
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iSB

iSB

LA

AQ
q                     (2.62) 

onde q é a vazão por unidade de comprimento do canal; QSB  é a vazão da sub-bacia com 

dados; ASB é a área da sub-bacia com dados; Ai é a área da bacia intermediária e Li é o 

comprimento do trecho contribuinte. Na Figura 2.6, pode-se visualizar os elementos 

correspondentes à Equação 2.62. 

Sub-bacia

Bacia intermediária

ASB

Ai

Li

 
Figura 2.6 – Contribuição lateral de uma sub-bacia 

Caso não haja dados de vazão em sub-bacias contribuintes, Tucci (1993) propõe que a 

contribuição lateral seja estimada por 

100

Pt
Q)t(Q i

tl                    (2.63) 

onde Ql(t) é a vazão de contribuição lateral no intervalo t, Qt é a vazão na seção de jusante e 

Pti é um indicador do efeito da contribuição lateral, estimado por 
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onde 
tn

1t

tm ItV  e 
tn

1t

tj QtV , sendo It a vazão de entrada, Vm o volume do hidrograma 

de montante, Qt a vazão de saída e Vj o volume do hidrograma de jusante. Dividindo-se a 
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Equação 2.63 pelo comprimento do canal, obtém-se a vazão lateral por unidade de 

comprimento q como na Equação 2.62. 

Segundo Tucci (1998), na fase de previsão, quando não é conhecido o hidrograma de jusante, 

a contribuição lateral pode ser estimada com base nos valores de Pti dos eventos registrados. 

A contribuição lateral é acrescida à vazão propagada de montante em cada intervalo de tempo. 

A vazão lateral fica 

100

Pt
1Q)t(Q i

Pl                    (2.65) 

onde Qp é a vazão propagada de montante. 

Wormleaton e Karmegam (1984) realizaram o cálculo da vazão lateral na simulação em 

regime transitório do rio Wye, na Inglaterra. O volume correspondente à vazão lateral foi 

obtido subtraindo-se a vazão de montante da vazão de jusante como na Equação 2.64. A 

distribuição espacial foi realizada dividindo-se a vazão lateral pelo comprimento total do 

trecho. A distribuição temporal foi determinada, também de forma uniforme, dividindo-se o 

volume correspondente à contribuição lateral pelo tempo referente ao evento. 

2.4.6 - Área de inundação 

2.4.6.1 - Escoamento bidimensional 

De acordo com Chaudhry (1993), há situações em que a hipótese de escoamento 

unidimensional não é válida, como por exemplo no, escoamento em canal não-prismático, 

escoamento a jusante do rompimento de uma barragem, o escoamento lateral em um dique 

que rompe ou o escoamento em áreas de inundação adjacentes aos rios. Para representar o 

escoamento bidimensional, utilizam-se as equações de Saint Venant deduzidas para 

representar as direções x (sentido do escoamento) e y (perpendicular ao escoamento) (Di 

Giammarco et al., 1996). 

Equação da continuidade 
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h
                             (2.66) 
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Equação dinâmica 
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onde H(x,y,t) é a superfície da água acima de um datum, h(x,y,t) é a profundidade da água, t é 

o tempo, x e y são as coordenadas cartesianas no plano horizontal, u(x,y,t) e v(x,y,t) são as 

velocidades nas direções x e y, q(x,y,t) é a contribuição lateral, Sfx e Sfy correspodem às 

declividades da linha de energia nas direções x e y, e g é a aceleração devido à gravidade. 

Segundo Fread (1993), os modelos que representam o regime transitório bidimensional levam 

em consideração a conservação do momento no eixo y. Tais modelos podem ser completos ou 

simplificados: os modelos completos utilizam a equação do momento de forma completa, e 

são utilizados em estuários, baías ou lagos; os modelos simplificados desprezam os termos de 

inércia, e são utilizados para a representação de áreas de inundação complexas. 

2.4.6.2 - Discussão sobre os diversos tipos de áreas de inundação 

A área de inundação é a área junto a rios, lagos ou baías, que é inundada durante os eventos 

de cheia. Essa área corresponde ao leito médio e maior de um rio. Neste texto, o leito menor 

corresponderá à calha por onde escoa a água no período de estiagem, enquanto o leito médio 

refere-se à área de inundação em que pode haver escoamento e o leito maior corresponde à 

região responsável pelo armazenamento de água no período de cheias (não há escoamento). 

Segundo Vieira da Silva et al. (1994), as planícies de inundação podem ser esquematizadas, 

para efeitos de modelagem matemática, de três formas: 

 Os terrenos que ocupam a planície possuem fraca condutividade hidráulica e 

funcionam basicamente como zonas de acumulação. Nesse caso, as trocas entre a 

calha e a planície são representadas por uma descarga lateral; 

 As zonas inundáveis possuem uma fisiografia que aliada às características da cheia 

possibilita um escoamento rápido das águas dentro da planície, criando um 
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processo dinâmico de circulação e necessitando de um modelo bidimensional para 

sua representação; 

 A planície alterna zonas de acumulação com zonas de escoamento, sendo 

necessário, portanto, esquematizá-la em células intercambiáveis, definidas a partir 

de uma representação topológica da planície, distiguindo células de acumulação e 

células de escoamento. 

A Figura 2.7 mostra uma área de inundação localizada a jusante da estação de Óbidos no rio 

Amazonas. Nessa região, verifica-se, principalmente, zonas de acumulação, mas, apresentam-

se, também, zonas de escoamento ligando essas zonas de acumulação. 

Zonas de acumulaçãoLeito principal

 
Figura 2.7 – Exemplo de área de inundação no rio Amazonas 

As equações da continuidade e do momento são tratadas de maneira diferente, dependendo do 

tipo de escoamento verificado nas planícies de inundação. Quando essas áreas funcionam 

apenas como zona de armazenamento, toda a seção transversal é considerada na equação da 

continuidade, enquanto na equação do momento utiliza-se apenas a área correspondente ao 

canal principal. Quando há escoamento, tanto a equação da continuidade quanto a equação de 

momento utilizam a área total da seção transversal. 

De acordo com Tucci (1998), quando a área de inundação é expressa como área de 

armazenamento, não existe dinâmica na direção longitudinal nas margens. Somente o volume 
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de troca entre a calha principal e as áreas de inundação atua sobre o escoamento. A vazão por 

unidade de largura entre o leito menor e a área de inundação é 

dt

dZ
Lq                     (2.69) 

onde L é a largura da área de inundação, que pode ser estimada, para uma determinada cota Z, 

pela expressão dxAL i , onde Ai é a área de inundação em planta para a cota Z e dx é a 

distância entre seções. O sinal na Equação 2.69 é negativo se o leito principal perde volume 

para a área de inundação. Se ocorre o contrário, o leito principal recebe água da área de 

inundação, e, nesse caso, o sinal é positivo. 

Essa situação corresponde ao primeiro esquema dado por Vieira da Silva et al. (1994). Um 

exemplo desse tipo de situação pode ser encontrado em Vieira da Silva e Cirillo (1989), onde 

se realizou a modelagem da planície de inundação do rio São Francisco em enchentes 

ocorridas em seu curso submédio. Imagens dos satélites LANDSAT 4 e 5 foram usadas para 

definir o contorno da planície de inundação. Posteriormente, esses dados foram utilizados na 

calibração de um modelo não linear de simulação do processo hidrodinâmico. Processo 

semelhante foi utilizado por Cirilo et al. (1992) para a modelagem hidrodinâmica do médio 

São Francisco. 

Silvestrini e Tucci (1989) realizaram simulações em um canal com duas planícies de 

inundação retangulares de 24 km de comprimento em que se consideraram as duas primeiras 

situações descritas anteriormente: planície de inundação apenas com efeito de armazenamento 

e planície de inundação com efeito dinâmico. Verificou-se que no primeiro caso o 

amortecimento é maior, ou seja, quando considera-se escoamento nas planícies de inundação 

a vazão de pico é maior. 

Quando nas áreas de inundação há efeitos dinâmicos, onde a planície alterna zonas de 

acumulação com zonas de escoamento, deve-se utilizar métodos que representem o 

escoamento da água no sentido longitudinal. Mascarenhas e Miguez (1994) e Vieira da Silva 

et al. (1994) utilizaram um esquema de células para representar as áreas de inundação, o canal 

principal e seus tributários, em uma bacia no Pantanal do Mato Grosso. Cada célula 

comunica-se com suas vizinhas e suas ligações representam as trocas de água por meio de 
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relações hidráulicas unidimensionais, como escoamento em canal e descarga sobre vertedor. 

O escoamento no canal é calculado utilizando as equações de Saint Venant. O esquema de 

células é um modelo bidimensional, uma vez que se supõe que o escoamento pode ocorrer em 

mais de uma direção no plano horizontal. Mas, as equações que regem esse esquema são todas 

unidimensionais, ou seja, o esquema de células não possui a complexidade e a necessidade de 

uma grande quantidade de dados como verificado nos modelos bidimensionais. 

De acordo com Villanueva (1998), os modelos de armazenamento apresentam duas 

limitações. A primeira refere-se à incapacidade desses modelos representarem escoamentos na 

planície. A segunda limitação refere-se à incapacidade de simulação em planícies extensas, 

como a existente no rio Amazonas, uma vez que o modelo considera que a planície enche 

simultaneamente em toda sua extensão. 

Villanueva (1998) afirma que nem mesmo um modelo unidimensional é indicado para rios 

com áreas de inundação extensas e complexas, visto que esse modelo considera o escoamento 

nas planícies basicamente unidimensional. Quando a planície é extensa o escoamento se 

transforma em bidimensional, inviabilizando, assim, o uso do modelo unidimensional. 

De acordo com Di Giammarco et al. (1996), se a água não ultrapassar as margens e atingir as 

áreas de inundação, o modelo unidimensional pode representar de forma precisa o escoamento 

no leito menor. Além dos modelos unidimensionais, verifica-se também a existência de 

modelos quase-bidimensionais, que tem sido aplicados em estudos de eventos de cheias, no 

qual a área inundada é descrita por uma série de reservatórios e canais. Há, ainda, os modelos 

uni-bidimensionais, onde o modelo bidimensional  representa as áreas de inundação e o 

modelo unidimensional representa o escoamento no canal. Nesse caso, os dois modelos são 

dinamicamente ligados por suas fronteiras. 

Segundo Stewart et al. (1999), estudos recentes utilizando modelos hidráulicos de base física, 

tem mostrado que o escoamento no canal principal (leito menor) pode ser satisfatoriamente 

descrito por uma representação unidimensional. O escoamento da água que ultrapassa as 

margens, incorpora efeitos bi e tridimensionais que invalidam a aproximação unidimensional. 

Os modelos unidimensionais são indicados para áreas de inundação em que a “hidráulica 

lateral” e o gradiente topográfico são baixos. 
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De acordo com Fread (1993), modelos bidimensionais são utilizados nos escoamentos 

transitórios em estuários, baías ou lagos onde, para a modelagem de poluentes, necessita-se 

conhecer a circulação do escoamento e as velocidades que são dominadas por efeitos 

bidimensionais. Fread (1993) ainda afirma que modelos bidimensionais tem sido utilizados 

para regimes transitórios em planícies de inundação complexas, mas, por outro lado, 

geralmente, a precisão adicional obtida não justifica o uso desses modelos em aplicações 

típicas contendo planícies de inundação. 

Segundo Villanueva (1998), a complexidade da topografia, as grandes variações do tirante, o 

tamanho das regiões a serem simuladas e a definição das condições de contorno adequadas 

tornam os modelos bi e tridimensionais pouco viáveis. Além disso, a representação adequada 

da topografia requer um volume de dados que freqüentemente não está disponível. A região 

amazônica, por sua grande extensão, apresenta grande deficiência no que se refere aos dados 

necessários para utilização de um modelo bi ou tridimensional 

2.4.7 - Levantamento de curva-chave 

Neste trabalho, fez-se necessário o levantamento da curva-chave em duas estações 

fluviométricas: Manacapuru no rio Solimões e Vista Alegre no rio Madeira. A ANEEL dispõe 

de uma série de vazão nessas duas estações, mas, foram determinadas a partir de uma curva-

chave biunívoca. Como essas estações não admitem relação biunívoca entre a cota e a vazão, 

fez-se necessário o levantamento de uma curva-chave mais precisa. 

Curva-chave é a relação entre a cota da água e a vazão do curso d’água (Z/Q). Essa relação 

depende das características geométricas e hidráulicas da seção considerada. Para o 

levantamento da curva-chave, faz-se necessário medir-se vazões e os níveis d’água 

correspondentes. Tais medições devem cobrir, o máximo possível, as variações de cota e de 

vazão. 

O traçado da curva-chave depende das propriedades do controle hidráulico, o qual garante que 

o nível d’água é um parâmetro estável da descarga (Jaccon e Cudo, 1989). Pode haver dois 

tipos de controle hidráulico: controle do canal ou seção de controle. O controle do canal está 

presente em trechos de rios com geometria regular. Nesse caso, o escoamento passa a ser 

quase uniforme, e consequentemente, cada descarga está associada a um nível d’água. O 



 40 

controle hidráulico denominado “seção de controle” refere-se às situações em que o 

escoamento passa de regime fluvial para regime torrencial, ou seja, a seção de controle é a 

seção onde verifica-se a presença do regime crítico. A seção de controle ocorre nas 

proximidades de singularidades como soleiras e pontes ou em mudanças bruscas da 

declividade de fundo. 

A curva-chave pode ser representada de três formas:  

 Representação gráfica: a relação Z/Q é representada por uma curva traçada em um 

sistema de eixos retangulares. A maioria dos países utiliza a relação na forma 

Z=f(Q), inclusive o Brasil. Na França, utiliza-se a forma Q=f(Z). 

 Fórmula matemática: utiliza-se, mais frequentemente, a forma exponencial 

[
n

0ZZaQ ] e a forma polinomial ( n

n

2

210 Za...ZaZaaQ ). Onde Z0 

é a cota referente à vazão nula, a e n são constantes determinadas para o local; 

 Tabela de calibragem: disposição em forma crescente das cotas e das descargas 

correspondentes. 

Q

y
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Depleção
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b) c)

 
Figura 2.8 – Tipos de relação cota/descarga (Jaccon e Cudo, 1989) 

A relação cota/descarga pode ser biunívoca, unívoca ou não-unívoca. A relação é biunívoca se 

a todo valor de vazão, corresponde um só e único valor de cota, e reciprocamente, como 

mostrado na Figura 2.8.a. Uma relação Z/Q é unívoca quando a um valor de descarga, 
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corresponde uma única cota, podendo, no entanto, a mesma cota representar mais de uma 

vazão (Figura 2.8.b). A curva-chave é não-unívoca quando para uma mesma vazão há mais de 

uma cota, como mostrado na Figura 2.8.c. 

Segundo Chaudhry (1993), a relação biunívoca pode ser explicada a partir da seguinte 

equação que relaciona as vazões em regime uniforme (Qn) e em regime transitório (Q): 

t

v

g

1

x

v

g

v

x

y

S

1
1QQ

0

n                  (2.70) 

Durante o ascenso das águas, a profundidade (y) e a velocidade (v) diminuem com a distância, 

enquanto a velocidade aumenta com o tempo. Como o termo que indica a variação da 

velocidade com relação ao tempo possui baixo valor quando comparado com os outros 

termos, resulta que o valor final dentro da raiz será maior que 1, e, consequentemente, Q será 

maior que Qn. No descenso das águas, ocorre o inverso, e Q será menor que Qn. Resumindo, 

no ascenso, a vazão será maior que a vazão em regime uniforme e, no descenso, será menor, 

como mostrado na Figura 2.8.c. 

Mishra e Seth (1996) utilizaram o conceito de histerese para determinar o tipo de modelo que 

melhor se enquadra ao trecho de jusante das barrgens de Teton, EUA, e Machchu II, na Índia. 

Histerese no presente contexto está relacionado ao loop formado na curva-chave em uma 

seção particular. Para os autores: quanto maior o loop formado pela curva-chave, mais 

“dinâmica” será a onda de cheia, ou seja, os termos de pressão e inércia na equação dinâmica 

terão maior importância. Quando não há ocorrência do loop, a curva-chave representa o 

movimento uniforme e, consequentemente, pode-se empregar o modelo da onda cinemática. 

De acordo com Jaccon e Cudo (1989), todos os casos de não-univocidade possuem uma 

relação do tipo Z=f(Q,k), onde k é uma variável secundária independente de Q. A variável k 

pode representar duas situações: 

 O tempo t, (Q=f(Z,t)): para as estações com instabilidade geométrica resultante de 

erosão e assoreamento; 
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 A declividade hidráulica S, (Q=f(Z,S)): para as estações com instabilidade 

hidráulica. Tais estações possuem regime não-permanente, ou seja, há variação 

contínua da declividade hidráulica. 

Jaccon e Cudo (1989) realizaram a calibragem da curva-chave do posto de Manacapuru no rio 

Amazonas. Esse posto é o limite de montante do rio Amazonas no sistema modelado neste 

trabalho. As medições de vazão utilizadas são do tipo “Barco não ancorado” (Grandes Rios). 

Utilizaram-se as medições de descarga de 1973 a 1987, com um total de 106 medições. 

Empregaram-se dois métodos: desnível normal e gradiente limnimétrico. Ambos métodos são 

indicados para seções que possuem instabilidade hidráulica. 

Pedrollo et al. (1991) utilizaram dois métodos que relacionam a vazão a variáveis derivadas 

dos níveis para o ajuste do feixe de curvas-chave da seção de entrada do reservatório de Itaipu 

no rio Paraná. Essa seção sofre efeitos de remanso causados pelo reservatório. Utilizaram-se 

os métodos do desnível normal e do escoamento permanente, esse uma variação do anterior. 

Guimarães e Jaccon (1983) realizaram a calibragem da curva-chave da estação de Valparaíso 

no rio Purus. Utilizou-se nesse trabalho o método do gradiente limnimétrico. Esse método 

utiliza como variável secundária o gradiente da linha d’água na estação de interesse. O 

gradiente em Valparaíso foi calculado, fazendo-se: 2ZZG 2dd , onde Zd é a cota do dia 

da medição e Zd-2 a cota de dois dias antes. 

Pires et al. (1987) realizaram a calibragem da curva-chave na estação fluviométrica de 

Cachoeira Porteira no rio Trombetas, afluente do rio Amazonas. A bacia do rio Trombetas 

possui uma área de drenagem de cerca de 134.000 km
2
, enquanto a estação estudada possui 

77.000 km
2
. Utilizou-se a técnica denominada de “Método das curvas padronizadas de 

remanso”, tendo por base as relações declividade-cota-descarga. Esse método é adaptado da 

técnica denominada de “Método Boyer” que permite corrigir a não-univocidade da curva-

chave provocada, nesse exemplo, pelo remanso exercido pelo rio Amazonas. O “Método 

Boyer” também é chamado de método do desnível normal. 
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3 - DESCRIÇÃO DA BACIA AMAZÔNICA E OBTENÇÃO E TRATAMENTO DOS 

DADOS 

Este capítulo realiza a descrição das características gerais da bacia amazônica, sua fisiografia 

e define a área de trabalho desta dissertação. Além disso, trata da obtenção e tratamento dos 

dados necessários para se calibrar e verificar o modelo hidrodinâmico SIC. 

3.1 - A BACIA AMAZÔNICA 

3.1.1 - Características gerais 

A bacia amazônica estende-se desde 5º de latitude norte até 20º de latitude sul. Seus limites 

são: ao norte o relevo do planalto das Guianas; à oeste é limitada pela cadeia andina; ao sul o 

planalto Brasileiro; e à leste a costa do Atlântico (Molinier et al., 1994). Fazem parte da bacia 

amazônica todos os Estados da região Norte do Brasil e o Estado de Mato Grosso, 

correspondendo a 63% da área da bacia, além de partes da Venezuela (0,8%), Colômbia 

(5,6%), Equador (2,3%), Peru (16%), Bolívia (12%) e Guiana (0,3%). Em toda a sua soma a 

bacia amazônica possui uma área de drenagem de 6.112.000 km
2
 (Molinier et al., 1994).  

O rio Amazonas nasce nos Andes peruano e se estende até o oceano Atlântico, possuindo um 

comprimento total de 6.280 km. A largura do leito menor pode atingir vários quilômetros e a 

sua profundidade varia de 40 a 100 m (Cappelaere et al.,1999). Em Manaus, a 1.500 km da 

foz, o nível da água flutua de 14 a 30 metros acima do nível do mar, resultando em um declive 

médio de 1 a 2 cm/km entre estiagem e cheia. A porção brasileira recebe o nome de rio 

Solimões até a confluência com o rio Negro na cidade de Manaus, a partir da qual passa a se 

chamar de rio Amazonas. A bacia produz uma vazão média aproximada de 209.000 m
3
/s, 

variando de cerca de 100.000 m
3
/s na estiagem até 300.000 m

3
/s na enchente. 

Ao sul da bacia, as chuvas ocorrem de novembro a abril, enquanto no norte o período de 

chuvas vai de abril a setembro. Esse fenômeno evita que grandes cheias sejam formadas. As 

cheias no baixo Amazonas são verificadas nos meses de maio a junho, em virtude da 

defasagem das cheias nos tributários. No entanto, existem anos em que as chuvas nas bacias 

da margem direita se prolongam por mais tempo, ou as das bacias da margem esquerda 

iniciam mais cedo. Quando isso ocorre, há uma sobreposição de eventos, ocasionando cheias 



 44 

acentuadas (DNAEE/ELETROBRÁS, 1984). Dessa forma, a amplitude da cheia depende em 

parte, do volume total das precipitações e em parte da sincronização das contribuições das 

várias sub-bacias. 

Outra característica do rio Amazonas é a grande influência que a maré exerce sobre seu 

escoamento, podendo às vezes chegar a 1.000 km da foz (Kosuth et al., 1999). Esse fenômeno 

provoca uma grande variação diária da vazão na seção de saída da bacia, além de possuir 

papel importante nos processos sedimentológicos do rio. 

O leito maior, constituído por todas as áreas de inundação ao longo do rio, tem um papel 

importante na dinâmica de armazenamento temporário de volume d’água e retenção de 

sedimentos (Sippel et al., 1998). 

3.1.2 - Fisiografia 

Geologia 

A cordilheira dos Andes, onde nasce o rio Amazonas, é uma região de relevo acentuado, 

desenvolvido em finos pacotes sedimentares e rochas vulcânicas. A porção central da bacia é 

formada por uma planície que inclui areias, siltes e argilas fluviais (Filizola, 1999). As 

unidades morfo-estruturais que compõem a bacia amazônica são: os escudos das guianas e 

brasileiro (44% da área total da bacia), a cordilheira dos Andes (11%) e a planície amazônica 

(45%) (Molinier et al., 1994). 

Solo e cobertura vegetal 

Na porção ocidental, os solos são derivados de formações sedimentares recentes de origem 

andina. São amarelo-amarronzados, ácidos e sem a mesma drenagem da parte oriental. A 

vegetação varia desde uma cobertura rasa em altitude até a floresta tropical úmida. A floresta 

tropical da Amazônia cobre cerca de 5 milhões de km
2
, representando 70% de toda a bacia 

hidrográfica (Filizola, 1999). 

Clima e hidrologia 

O clima na região amazônica é do tipo equatorial, caracterizado por chuvas chuvas intensas ao 

longo de todo o ano. A precipitação média da bacia é de 2.460 mm/ano, variando de 200 
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mm/ano até mais de 6.000 mm/ano, dependendo da região (Molinier et al., 1994). A altitude 

varia de 0 m a 6.500 m, considerando-se a parte andina. A temperatura média na região 

amazônica brasileira situa-se entre 24º C e 28º C. Aproximadamente 55% da chuva 

precipitada na região são evaporadas na própria bacia e 45% desse volume segue por 

escoamento até o mar (Filizola, 1999). 

3.1.3 - Área do trabalho 
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Bolívia

Limite da Bacia

Amazônica

Manacapuru
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Figura 3.1 – Bacia do rio Amazonas 

Este trabalho atinge a região que vai de Manacapuru (rio Solimões) até Óbidos (rio 

Amazonas), incluindo os afluentes Negro (até a estação de Moura) e Madeira (até a estação de 

Vista Alegre), como mostrado na Figura 3.1. A área total entre Manacapuru, Moura e Vista 
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Alegre, que representa o limite de montante do sistema, e Óbidos, limite de jusante, 

corresponde a 572.241 km
2
. 

Os principais tributários que fazem parte do trecho citado anteriormente são: rio Unini, 

afluente do rio Negro, rios Preto do Igapó-Açu e Canumã, afluentes do rio Madeira, rios 

Uatumã, Nhamundá, Abacaxis e Trombetas, afluentes do rio Amazonas. Esses rios não 

possuem estações fluviométricas com dados suficientes para serem utilizados na modelagem 

(série de cotas e vazões e altimetria). Dessa forma, a vazão referente a esses afluentes será 

adicionada em forma de contribuição lateral. 

3.2 - OBTENÇÃO E TRATAMENTO DOS DADOS 

Os dados necessários para a calibração e verificação do modelo consistem em: série de cotas; 

série de vazões; vazões de contribuição lateral; e batimetria e altimetria ao longo dos trechos 

modelados. As estações fluviométricas pertencentes ao sistema estão relacionadas na Tabela 

3.1. A Figura 3.2 mostra a disposição das estações no sistema simulado. 

Tabela 3.1 – Estações pertencentes ao trecho modelado 

Nome Código ANEEL Rio Período Dist. de Óbidos(km) 

Manacapuru 14100000 Solimões 01/11/1989-01/11/1999 675 

Jatuarana 15030000 Amazonas 01/12/1990-01/11/1999 556 

Itacoatiara 16030000 Amazonas 13/12/1997-14/09/1999 405 

Parintins 16350000 Amazonas 01/11/1989-01/11/1999 162 

Óbidos 17050001 Amazonas 01/11/1989-01/11/1999 - 

Moura 14840000 Negro 01/11/1989-01/11/1999 867 

Manaus 14990000 Negro 01/11/1989-01/11/1999 591 

Vista Alegre 15860000 Madeira 01/11/1989-01/11/1999 696 

Borba 15900000 Madeira 01/11/1989-01/11/1999 546 
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Figura 3.2 – Sistema modelado e as estações fluviométricas 

3.2.1 - Levantamento de cotas 

Os dados da série de cotas das estações fluviométricas que se utilizará na modelagem, foram 

obtidos junto à ANEEL. Segundo os documentos da ANEEL, os dados são considerados 

consistidos. Entretanto, verificou-se que ainda havia erros e lacunas na série. Encontraram-se 

erros múltiplos de 1 m, corrigidos, somando-se ou subtraindo-se um ou mais metros à cota 

registrada. Quando se tratavam de lacunas de poucos dias (até 3 dias), interpolaram-se 

linearmente os valores em branco. De acordo com DNAEE (1982), a correção de defeitos ou 

o preenchimento de lacunas pode ser realizada com o auxílio da correlação com dados de 

postos vizinhos no mesmo curso d’água ou em bacias próximas. Essa técnica foi utilizada 

para preencher intervalos maiores. Ainda segundo DNAEE (1982), a comparação de 

hidrogramas deve ser preferível por possuir maior significado físico que a comparação de 

limnigramas. Apesar dessa restrição, fez-se necessário o preenchimento de lacunas da série de 

cotas porque para a modelagem hidrodinâmica necessita-se tanto da série de vazões como da 

série de cotas.  

3.2.1.1 - Preenchimento de lacunas 

Preencheram-se as lacunas por meio de comparação dos limnigramas, utilizando-se, para isso, 

uma estação de referência cujos dados são confiáveis. Com o auxílio de planilha eletrônica 

construi-se um gráfico contendo o limnigrama da estação que estava com ausência de dados e 
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o limnigrama da estação de referência. Em seguida moveu-se o limnigrama  com falha, 

baseando-se no limnigrama simultâneo da estação de referência. Essa operação é equivalente 

à utilização da “mesa de luz” para realizar a comparação dos hidrogramas ou limnigramas de 

duas estações. 

Tabela 3.2 – Períodos das séries de cotas preenchidos por comparação de limnigramas 

Estação Período 

Manacapuru 01/12/90 a 31/12/90; 17/12/91 a 29/02/92;  

22/10/94 a 11/11/94 e 21/12/94 a 31/01/95. 

Jatuarana 01/03/91 a 01/05/91; 27/06/91 a 30/08/91;  

01/01/93 a 18/02/93 e 01/11/95 a 18/11/95 

Moura 14/01/91 a 30/04/91 e 17/09/97 a 24/09/97 

Vista Alegre 16/11/93 a 17/02/94 

Borba 04/06/94 a 05/09/94 e 01/04/97 a 30/06/97 

Na Tabela 3.2, registram-se os períodos preenchidos em cada estação e nas Figuras 3.3 e 3.4, 

verificam-se alguns períodos preenchidos nas estações com falhas e suas respectivas estações 

de referência. Os trechos do gráfico que se apresentam com marcadores triangulares 

correspondem aos períodos preenchidos na série. 
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Figura 3.3 – Preenchimento de lacunas em Manacapuru e Moura 



 49 

Manacapuru, Jatuarana e Moura 

O posto de Manaus, por apresentar boa consistência de seus dados e por estar localizado 

próximo aos postos de interesse, foi utilizado como estação de referência para o 

preenchimento das lacunas em períodos de grande extensão na série de cotas dos postos de 

Manacapuru no rio Solimões, Jatuarana no rio Amazonas e Moura no rio Negro. Optou-se por 

não se preencher o ano de 1990 de Jatuarana por se tratar de um período muito grande, 

podendo acarretar em erros de maior proporção. 

Vista Alegre e Borba 

As estações de Vista Alegre e Borba no rio Madeira tiveram suas lacunas preenchidas por 

comparação de seus limnigramas simultâneos. Apenas no período de 01/05/90 a 30/09/90 não 

foi possível o preenchimento por comparação de limnigramas porque as duas estações 

estavam com falhas. Nesse caso, preencheu-se os dados por interpolação linear. 
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Figura 3.4 – Preenchimento de lacunas em Vista Alegre e Borba 

3.2.1.2 - Correlação entre estações 

Apesar da correlação entre cotas possuir restrições, pôde-se constatar que os limnigramas das 

estações analisadas possuem uma forma bastante aproximada. Para verificar a qualidade das 

séries de cotas obtidas, colocaram-se em um gráfico as cotas das estações utilizadas no 
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preenchimento de lacunas: Manacapuru x Manaus (Figura 3.5), Moura x Manaus (Figura 3.6) 

e Vista Alegre x Borba (Figura 3.7).  
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Figura 3.5 – Correlação entre as cotas de Manacapuru e Manaus 
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Figura 3.6 – Correlação entre as cotas de Moura e Manaus 

Manacapuru, por estar localizada mais próximo de Manaus (84 km), contra 276 km entre 

Moura e Manaus, mostrou possuir melhor correlação. A menor qualidade da correlação entre 

Moura e Manaus (Figura 3.6) pode estar relacionada com a influência que o rio Solimões 

exerce sobre a cota em Manaus, ou seja, pode haver momentos em que a cota em Moura se 

apresenta completamente independente de Manaus. Tentou-se correlacionar Moura com a 

estação de Barcelos, localizada 159 km a montante no rio Negro, mas o resultado obtido não 

foi melhor que a correlação com Manaus. Quanto a Vista Alegre e Borba, a Figura 3.7 indica 
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que a correlação entre essas duas estações é melhor que a correlação apresentada entre 

Manaus e Moura.  
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Figura 3.7 – Correlação entre as cotas de Vista alegre e Borba 

3.2.2 - Levantamento de vazões 

Assim como as cotas, as séries de vazões diárias são fundamentais para a realização de uma 

modelagem hidrodinâmica. Como pode ser visto na Figura 3.2, as estações que precisam ter 

suas vazões determinadas são: Manacapuru, Moura e Vista Alegre na extremidade de 

montante do sistema e a estação de Óbidos na extremidade de jusante. Uma vez que as vazões 

calculadas pela ANEEL em Manacapuru, Vista Alegre e Óbidos advinham de curvas-chave 

bi-unívocas, optou-se por construir outra série de vazões, a partir de novas curvas-chave, que 

foram estabelecidas levando-se em conta o fato de que as estações fluviométricas da bacia 

Amazônica possuem característica não-unívoca, ou seja, a relação entre cota e vazão muda 

entre a fase de ascenso e descenso da água. 

Manacapuru 

A série de vazões de Manacapuru foi determinada utilizando-se uma curva-chave não-

unívoca, tendo como parâmetro de correção das vazões o desnível entre Manacapuru e 

Manaus. A calibragem dessa curva-chave foi  realizada no âmbito do presente trabalho e o seu 

desenvolvimento está descrito no Anexo A. Uma vez que a determinação da vazão em 

Manacapuru necessita da cota em Manaus, essa curva-chave só poderá ser utilizada nas fases 

de calibração e verificação. Na fase de prognóstico (não contemplada neste trabalho), onde a 
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cota em Manaus não está disponível, deve-se utilizar uma curva-chave biunívoca que 

determina a vazão apenas com a cota em Manacapuru. 

Vista Alegre 

As vazões da estação de Vista Alegre foram levantadas também a partir de uma curva-chave 

não-unívoca. Cochonneau (2000) calibrou essa curva utilizando o método do desnível normal. 

Outros métodos foram testados, mas o desnível entre as estações de Vista Alegre e Borba foi a 

variável secundária que registrou o melhor resultado. Maiores detalhes da calibragem da 

curva-chave em Vista Alegre estão contidos no Anexo A. As mesmas observações feitas no 

parágrafo anterior com relação à fase de prognóstico devem ser levadas em consideração 

também em Vista Alegre. 

Moura 

A estação de Moura no rio Negro possui área de drenagem de 618.280 km
2
. Essa estação não 

possui medição regular de vazões, impossibilitando, assim, a calibragem de uma curva-chave. 

A construção da série de vazões diárias em Moura foi calculada com a seguinte fórmula 

(Cochonneau, 2000) 

 Qmou = Qser + Qcar + Qsb                  (3.1) 

onde Qser é a vazão do posto de Serrinha no rio Negro, localizado 429 km a montante de 

Moura, Qcar é a vazão do posto de Caracaraí no rio Branco, localizado a 375 km da foz com o 

rio Negro, e Qsb é a vazão das sub-bacias localizadas entre Serrinha e a foz do rio Negro com 

o rio Branco e as sub-bacias localizadas entre Caracaraí e a foz do rio Branco com o rio 

Negro. Pelo fato de Moura estar localizada a apenas 33 km de distância da confluência entre 

os rios Negro e Branco, desprezou-se a contribuição de vazão referente à essa área. A Figura 

3.8 mostra a localização das estações de Serrinha e Caracaraí na bacia do rio Negro.  

A vazão Qsb foi calculada da seguinte forma 

car

sb2

car

ser

sb1

sersb
A

A
Q 

A

A
Q  Q                                           (3.2) 
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onde Asb1 e Asb2 são, respectivamente, as áreas compreendidas entre as estações de Serrinha e 

a foz e Caracaraí e a foz, enquanto Aser e Acar são as áreas das bacias correspondentes aos 

postos de Serrinha e Caracaraí. Dessa forma, chega-se finalmente à expressão que fornece o 

valor da vazão em Moura 

car

sb2

car

ser

sb1

sermou
A

A
1Q 

A

A
1Q  Q                    (3.3) 

Rio Negro

Serrinha

Caracaraí

Moura

Rio Branco

 
Figura 3.8 – Estações de Serrinha e Caracaraí na bacia do rio Negro 

Óbidos 

Callede et al. (s/d) realizaram a calibragem da curva-chave de Óbidos utilizando três métodos 

diferentes para chegar à vazão diária final. Os métodos utilizados foram: a) curva unívoca; b) 

desnível normal com a estação de Santarém como segunda régua; c) desnível normal com a 

estação de Parintins como régua secundária. Após a determinação das vazões com os três 

métodos, encontraram a vazão definitiva por meio de uma média ponderada onde para a curva 

unívoca atribuíram peso 2 e as vazões calculadas com desnível normal peso 1, tanto para 

Santarém como Parintins. 
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3.2.2.1 - Preenchimento de lacunas 

Segundo Fill (1987), a correlação entre dois postos para preenchimento de falhas de vazão é 

indicado para séries de vazões mensais ou anuais. A correlação mais utilizada é a regressão 

linear simples (1 posto) ou composta (mais de 1 posto). O uso de correlação para 

preenchimento de vazões diárias só é aconselhável para pequenas bacias com tempo de 

concentração inferior a 23 horas. Para bacias maiores, Fill (1987) recomenda traçar o 

hidrograma diário, baseando-se nos hidrogramas simultâneos de outras estações.  

Uma vez que as estações de Manacapuru e Vista Alegre tiveram suas séries de cotas 

preenchidas, não se fez necessário o preenchimento das vazões, já que essas estações possuem 

curva-chave. Dessa forma, realizou-se o preenchimento de vazões apenas para a obtenção da 

série em Moura. Para isso, fez-se necessário o preenchimento das lacunas de Serrinha e 

Caracaraí, pois, como visto anteriormente, a vazão em Moura é calculada a partir dessas duas 

estações. As lacunas em Serrinha foram preenchidas utilizando-se a série de Curicuriari, 

localizada 222 km a montante. Os hidrogramas das duas estações são mostrados na Figura 

3.9. Preencheram-se as lacunas de Caracaraí a partir dos dados de Fazenda Passarão, 

localizada 185 km a montante. A Figura 3.10 traz os hidrogramas das duas estações.  
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Figura 3.9 – Hidrogramas simultâneos de Serrinha e Curicuriari 

O período que vai de 01/10/93 a 31/12/93 constitui lacuna em todas as estações localizadas 

próximo à Caracaraí, e, por esse motivo, preencheu-se o período utilizando interpolação 

linear.  
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Figura 3.10 – Hidrogramas simultâneos de Caracaraí e Faz. Passarão 

Tabela 3.3 – Períodos das séries de vazões preenchidos por comparação de hidrogramas 

Estação Período 

Serrinha 28/01/90 a 19/03/90; 25/08/92 a 02/09/92 

e 01/03/95 a 30/03/95 

Caracaraí 01/11/89 a 20/11/89; 01/12/89 a 21/08/90 

e 22/10/90 a 31/05/91 

Tabela 3.4 – Estações utilizadas para análise das séries de Manacapuru, Moura e Vista Alegre 

Estação Código ANEEL 

Serrinha 14420000 

Caracaraí 14710000 

Curicuriari 14330000 

Faz. Passarão 14515000 

Manicoré 15700000 

Na Tabela 3.3, verificam-se os períodos preenchidos e na Tabela 3.4 são apresentados os 

códigos das estações utilizadas na construção da série de vazões em Moura e na verificação da 

qualidade dos dados de vazão nas estações de Moura e Vista Alegre. 

3.2.2.2 - Correlação com outras estações 

Após a obtenção das séries de vazão, realizou-se a verificação da consistência dos dados. 

Segundo Fill (1987), uma boa maneira de se verificar a consistência dos dados de vazão 
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consiste em se analisar as curvas de permanência adimensionais, pois essas curvas variam 

pouco ao longo de um mesmo rio, mesmo no caso de grandes alterações na área de drenagem. 

Determinam-se as curvas de permanência adimensionais, dividindo-se cada vazão diária pela 

vazão média de todo o período analisado e, a seguir, definem-se os intervalos de classe da 

razão Q/Qmédio. Deve-se registrar o número de dias ou meses que se situam em cada intervalo 

de classe. Obtêm-se a curva de permanência adimensional acumulando-se as freqüências das 

classes sucessivas e lançando-as em um gráfico, em correspondência aos limites inferiores dos 

respectivos intervalos de classe (ordenada).  
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Figura 3.11 – Curvas de Permanência Adimensional de Manacapuru, Jatuarana e Óbidos 

A Figura 3.11 mostra as curvas de permanência adimensionais das estações de Manacapuru, 

Jatuarana (119 km de distância de Manacapuru) e Óbidos (675 km de distância de 

Manacapuru) correspondente ao período que vai de 01/09/91 a 31/12/99. A Figura 3.12 

mostra as curvas de Moura, Serrinha (429 km de distância de Moura) e Curicuriari (651 km 

de distância de Moura), correspondendo ao período de 01/11/89 a 31/12/99. A Figura 3.13 

traz as curvas de Vista Alegre e Manicoré (174 km de distância), correspondendo ao período 

de 12/10/90 a 30/06/97. 

Das três correlações realizadas, apenas a correlação que envolve Vista Alegre e Manicoré não 

apresentou resultados satisfatórios. Como pode ser visto na Figura 3.13, as curvas de 

permanência de Vista Alegre e Manicoré não possuem forma semelhante como era de se 

esperar. Deve-se chamar a atenção para o fato de que as vazões de Manicoré foram obtidas a 
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partir de curva-chave biunívoca. Assim como em Vista Alegre, é possível que a estação de 

Manicoré seja não-unívoca. Esse fato pode explicar a falta de semelhança das curvas de 

permanência das duas estações. Dessa forma, não foi possível a correlação das vazões 

calculadas em Vista Alegre com as vazões de outras estações devido à falta de série de vazões 

confiável. 
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Figura 3.12 – Curvas de Permanência Adimensional de Moura, Serrinha e Curicuriari 
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Figura 3.13 – Curva de Permanência Adimensional de Vista Alegre e Manicoré 
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3.2.3 - Contribuição lateral 

Os principais tributários localizados ao longo do trecho modelado são: rio Unini, Jaú, 

Camanau e Culeiras, afluentes do rio Negro, rios Preto do Igapó-Açu e Canumã, afluentes do 

rio Madeira, rios Urubu, Uatumã, Nhamundá, Abacaxis e Trombetas, afluentes do rio 

Amazonas. A Figura 3.14 mostra a disposição desses tributários no sistema modelado. Esses 

tributários não possuem séries de vazões nem há levantamento altimétrico nos postos. Por 

esse motivo, foram considerados como vazão lateral.  
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Figura 3.14 – Principais tributários pertencentes ao sistema 

Calculou-se a contribuição desses rios por meio do balanço de volume entre as vazões de 

montante e jusante como registrado no Capítulo 2. Considerou-se cada evento com início em 

novembro e término em outubro do ano seguinte, correspondendo à um ciclo hidrológico. 

Com a Equação 2.64, calculou-se o valor de Pti, que indica a porcentagem de vazão 

contribuinte com relação à vazão de jusante. Em média, observou-se valor de Pti = 5,28%. Os 

valores de todos os anos são mostrados na Tabela 3.5. 
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Não existem dúvidas quanto ao volume total correspondente à contribuição lateral do sistema, 

representado pelas porcentagens relacionadas na Tabela 3.5. Com relação ao espaço, utilizou-

se uma distribuição espacial linear da contribuição lateral: cada quilômetro contribui com o 

mesmo valor de vazão. A questão está em como distribuir ao longo do tempo o volume 

calculado. A seguir apresentam-se duas possíveis formas de se determinar a distribuição 

temporal da vazão de contribuição lateral. 

Tabela 3.5 – Valores de Pti 

Período Valor de Pti Período Valor de Pti 

1989-1990 8,66% 1994-1995 8,65% 

1990-1991 5,28% 1995-1996 7,46% 

1991-1992 2,60% 1996-1997 3,75% 

1992-1993 2,86% 1997-1998 1,37% 

1993-1994 5,66% 1998-1999 6,51% 

Média 5,28%   

Distribuição temporal proporcional ao hidrograma de Óbidos 

De acordo com Tucci (1993), para valores de Pti < 15%, a influência da contribuição lateral 

tende a ser pequena, e, nesse caso, o deslocamento da onda no rio representa o principal 

processo. A distribuição temporal, nesse caso, é  proporcional ao hidrograma de jusante. 

Admite-se, assim, que a contribuição lateral possui o mesmo tempo de pico e evolução das 

vazões do hidrograma de jusante. No cálculo final da contribuição lateral, multiplica-se a 

vazão do dia no posto de Óbidos pelo valor de Pti correspondente àquele ano: 

 Ql = QObi x Pti                      (3.4) 

onde Ql é a vazão lateral e QObi é a vazão diária em Óbidos. 

Distribuição temporal proporcional à precipitação mensal 

Pode-se, ainda, distribuir temporalmente a vazão lateral por meio da seguinte fórmula 

 Ql(i) = ( QMon(j) – QObi(j)) x Pi/Pj        (3.5) 
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onde Ql(i) é a vazão lateral do mês i, QMon e QObi são respectivamente as somatórias das 

vazões de entrada a montante (Manacapuru, Moura e Vista Alegre) e em Óbidos no ano j, Pi é 

a precipitação no mês i e Pj a precipitação no ano j. A precipitação média mensal (Pi) da 

região compreendida entre Manacapuru, Moura, Vista Alegre e Óbidos foi calculada por 

Cochonneau (2000). Após a obtenção de Ql(i), transformaram-se os valores mensais para 

diários por meio de interpolação linear. 
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Figura 3.15 – Precipitação e Vazão Lateral 

O cálculo realizado de acordo com a Equação 3.5 fornece um hidrograma da vazão lateral 

sem nenhuma defasagem de tempo com relação ao pluviograma. Para determinar qual seria o 

tempo de defasagem entre o pico da chuva e o pico da vazão, analisaram-se os pluviogramas e 

hidrogramas simultâneos, entre 1983 e 1989, das estações de Serrinha e Caracaraí na bacia do 

rio Negro, com áreas de drenagem de 130.647 km
2
 e 289.919 km

2
 respectivamente. A região 

que faz parte da modelagem possui uma área de 572.241 km
2
. Considerou-se apenas uma 

cheia por ano. Verificou-se em Serrinha um tempo de defasagem de 1 mês em 5 cheias e de 2 

meses em duas cheias. Caracaraí registrou 1 mês em 4 cheias, 2 meses em 2 cheias e em 1 

cheia não houve defasagem entre o pico da chuva e o pico da vazão.  

Com base nesses resultados, optou-se por deslocar de 1 mês o hidrograma obtido com a 

Equação 3.5. A Figura 3.15 mostra o pluviograma da região e o hidrograma correspondente à 

vazão lateral. Neste trabalho, utilizou-se essa forma de distribuição temporal da vazão lateral. 
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3.2.4 - Altimetria 

Até recentemente não existia um referencial altimétrico homogêneo ao longo do rio 

Amazonas que permitisse determinar a altitude dos zeros das réguas com referência ao nível 

do mar. Esse trabalho está sendo realizado por meio de colaboração entre IRD, USP 

(Universidade de São Paulo) e IBGE. 

A rede de nivelamento brasileira, pertencente ao IBGE, não permite realizar o nivelamento de 

estações isoladas como Óbidos, Moura e Borba. Nesse caso, necessita-se implementar 

técnicas alternativas de geodésia. Para a região amazônica é indicado o uso de técnicas 

espaciais que utiliza o posicionamento por meio do GPS de bifrequência e a altimetria por 

radar (satélite Topex Poseidon).  

A dificuldade atual no uso dessas técnicas refere-se ao fato das mesmas fornecerem as 

altitudes das estações com referência a um elipsóide – forma idealizada de uma superfície 

equipotencial do campo de gravidade. A verdadeira superfície equipotencial corresponde ao 

geóide. Necessita-se de modelos de distância entre o elipsóide e o geóide para se traduzir as 

altitudes, com referência ao elipsóide, em altitudes com referência ao geóide, ou seja, com 

referência ao nível médio do mar. 

Tabela 3.6 – Nivelamento altimétrico direto 

Estação Marca Cota Nível Zero da régua Zero da régua modificado 

Manacapuru RN 799 30,816 23,426 7,39 4,59 

Manaus RN 7.924 34,486 37,436 -3,95 -6,75 

Itacoatiara RN 798 30,872 33,112 -2,24 -3,49 

Das nove estações que fazem parte do trecho modelado, três tiveram a altitude do zero da 

régua limnimétrica determinada por nivelamento direto (Tabela 3.6), três por nivelamento 

espacial (Tabela 3.7) e três de forma indireta. 

A Tabela 3.6 apresenta dois valores para o zero da régua. O valor adotado neste trabalho é o 

correspondente à coluna “Zero da régua modificado”. Modificaram-se os valores iniciais 

devido a incoerências apresentadas no perfil da água: altas declividades no trecho Itacoatiara-

Parintins; e, por observar-se que, em alguns dias, a cota em Borba, no rio Madeira, 
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apresentava-se inferior à cota em Itacoatiara, à jusante da confluência do Amazonas com o 

Madeira (Figura 3.2). Optou-se por modificar as altitudes provenientes do levantamento direto 

porque as altitudes em Parintins e Óbidos mostraram-se coerentes com as altitudes em 

Santarém e na foz. 

Tabela 3.7 – Nivelamento espacial 

Estação Marca Altitude do  

Elipsóide 

Modelo  

EGM 360 

Cota Nível Zero da régua 

Parintins Sat - 92.697 7,892 -15,667 23,559 18,695 4,864 

Óbidos Sat – 90.201 71,841 -21,520 93,361 90,334 3,027 

Borba Sat - 92.694 24,522 -7,804 32,326 31,381 0,945 

As altitudes dos zeros das réguas em Jatuarana, Vista Alegre e Moura foram determinados de 

forma indireta. Os procedimentos são descritos a seguir. 

Jatuarana 

O zero da régua de Jatuarana foi determinado por meio de interpolação linear das cotas das 

estações fluviométricas de Manaus e Itacoatiara (estações que possuem levantamento 

altimétrico). A ANEEL não possui posto fluviométrico em Itacoatiara. Os dados utilizados 

foram obtidos junto à Marinha, que possui uma régua no porto de Itacoatiara. Esse dados 

compreendem o período de 13/12/97 a 20/02/99. O valor da cota do zero da régua foi obtido 

subtraindo-se cada valor calculado do valor lido na régua. O valor final foi encontrado, 

calculando-se a média dos 435 dias que compreendem o período de leitura em Itacoatiara: 

ZeroJat = 3,20 m. O desvio padrão dos valores é de 0,13 m. 

Vista Alegre 

Cochonneau (2000), durante a calibragem da curva-chave de Vista Alegre, utilizou um 

método que forneceu a diferença de cotas entre os zeros das réguas de Vista Alegre e Borba. 

O método utiliza a equação de Manning para determinar a vazão em Vista Alegre a partir das 

cotas em Borba e Vista Alegre: 

fSRA
n

1
Q            (3.6) 
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Admitindo-se que R  ZViA – Zf e A  l.R, pode-se escrever a equação de Manning da 

seguinte forma 

L

DZZ
)ZZ(l

n

1
Q zBorViA1

fViA       (3.7) 

onde ZViA é a cota em Vista Alegre, ZBor é a cota em Borba, Dz é a diferença da cota absoluta 

do zero das réguas, L é a distância entre Vista Alegre e Borba, Zf é a cota do fundo do leito 

em Vista Alegre, l a largura do rio e  e  são parâmetros da equação de Manning.  

Na Equação 3.7, os parâmetros que devem ser determinados são: o coeficiente n de Manning, 

a cota do fundo do leito em Vista Alegre (Zf), a diferença da cota absoluta do zero das réguas 

de Vista Alegre e Borba (Dz) e os parâmetros  e . Para se determinar esses parâmetros, 

utilizaram-se 125 medições de vazão em Vista Alegre.  

O valor encontrado para Dz foi 2,71 m. Dessa forma, a cota do zero da régua em Vista Alegre 

é : ZeroViA = ZeroBor + Dz = 0,95 + 2,71  ZeroViA = 3,66 m. 

Moura 

Nenhum levantamento altimétrico foi realizado na estação de Moura até o momento. O valor 

da cota do zero da régua nessa estação foi determinado com base em dados de campanha 

realizada pelo IBGE e USP, utilizando GPS. Com o resultado das medições e supondo-se que 

a marca da medição estava a alguns metros da superfície da água, decidiu-se por utilizar o 

valor de 13,00 m para a cota zero da régua da estação de Moura. Deve-se registrar que esse 

valor não possui confiabilidade alguma. Sua adoção deve-se à necessidade de se atribuir 

algum valor para essa cota. 

3.2.5 - Batimetria das seções 

Para o cálculo da área, largura, raio hidráulico e profundidade do rio ao longo do tempo e do 

espaço deve-se obter o detalhamento das seções transversais. Neste trabalho, os dados que 

representam as seções transversais foram inseridos na forma de coordenadas xZ (abscissas e 

cotas). Duas foram as formas de determinação das batimetrias. Nas estações de Manacapuru, 
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Jatuarana, Óbidos e Vista Alegre utilizaram-se os levantamentos realizados pela ANEEL. 

Esses levantamentos foram efetuados adotando-se como ponto de referência o zero da régua 

limnimétrica da estação. 

No restante das seções, utilizaram-se os arquivos resultantes das medições de vazão 

promovidas pelo projeto HiBAm. A extração das batimetrias foi efetuada por meio do ADCP, 

que fornece as profundidades da seção transversal com relação à superfície da água. A partir 

desse dado e com a leitura da cota do dia da medição na estação, pôde-se determinar a 

batimetria, consistindo de: distância da margem e cota com relação ao nível do mar. 

Além das estações localizadas ao longo do trecho estudado, realizou-se o levantamento de 14 

seções transversais localizadas entre as diversas estações fluviométricas. Nesses casos, a 

determinação da cota da superfície da água com relação ao nível do mar se deu por 

interpolação linear das cotas das estações localizadas mais próximas do ponto em questão. 

Um total de 21 seções estão distribuídas ao longo de 1.197 km de extensão, resultando em 

uma distância média de 63 km entre duas seções. 
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Figura 3.16 – Exemplo de uma batimetria extraída do ADCP referente à estação de 

Manacapuru – rio Solimões 

Naquelas estações que tinham mais de uma medição com o ADCP, realizou-se o 

levantamento da batimetria duas, três ou até quatro vezes, quando era possível, para que se 

verificasse a qualidade dos dados obtidos. Com exceção da seção na foz do rio Madeira, todas 
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as batimetrias levantadas mostraram-se semelhantes nas seções definidas nas medições. Nas 

estações de Manacapuru, Jatuarana, Óbidos e Vista Alegre, verificou-se que a batimetria 

obtida pelo ADCP se assemelhava de forma razoável à batimetria levantada pela ANEEL. A 

título de exemplo, verifica-se na Figura 3.16 duas batimetrias da estação de Manacapuru no 

rio Solimões: uma extraída de uma medição de vazão com o ADCP e, outra, proveniente de 

um levantamento da ANEEL. 
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4 - CALIBRAÇÃO E VERIFICAÇÃO DO MODELO 

4.1 - REGIME PERMANENTE 

4.1.1 - Calibração do coeficiente de Manning 

Conhecendo a topografia e a altimetria do leito do rio, a linha d’água em regime permanente e 

a vazão correspondente, pode-se determinar o coeficiente de Manning do trecho considerado. 

A calibração do coeficiente de Manning pode ser feita de duas formas: manual, utilizando um 

processo iterativo de ajuste do coeficiente, ou automática, caso o software possua um módulo 

de otimização. Devido ao grande número de perfis, optou-se por determinar o valor de n, 

utilizando-se a calibração automática do software SIC. Ao todo, realizou-se a calibração de 60 

perfis da superfície da água, referentes ao primeiro dia dos meses entre os anos de 1995 e 

1999. Os trechos que envolvem o posto de Itacoatiara possuem quantidade inferior de perfis, 

24 ao todo, porque nesse posto estão disponibilizadas as cotas apenas dos anos de 1998 e 

1999. As condições de contorno foram: vazão nas estações a montante e curva-chave a jusante 

em Óbidos. Utilizou-se, no cálculo do regime permanente, um espaçamento entre seções de: 

x = 10 km. 
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Figura 4.1 – Variação do coeficiente de rugosidade com a cota 

Em média, o rio permanece 8 meses com os níveis ascendentes e 4 meses descendentes. 

Como o descenso é rápido, a aproximação para regime permanente não pode ser considerada 

válida. Geralmente, o descenso ocorre durante os meses de julho a outubro e o ascenso 

durante os meses de novembro a junho. A Figura 4.1 mostra que, no descenso, a variação do 
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coeficiente de Manning com a cota da água muda de forma. Por esse motivo, optou-se por 

utilizar apenas os perfis provenientes da fase de ascenso do rio.  

Por não se saber o dia exato em que ocorre regime permanente, considerar-se-á que o regime 

hidráulico estudado é “pseudo-permanente”. Dos 24 perfis calibrados em Itacoatiara, 16 

correspondem ao regime permanente. Nas estações de Vista Alegre e Borba, no rio Madeira, 

utilizaram-se 33 perfis e no restante das estações localizadas no rio Amazonas utilizaram-se 

38 perfis correspondentes à fase de ascenso do rio. 

A Figura 4.2 mostra o sistema representado no SIC e a Tabela 4.1 indica o significado das 

siglas nos nós que representam estações fluviométricas ou confluência de rios. Durante a 

calibração, um sub-sistema envolvendo confluência sem dados de cotas necessitou de um 

processamento específico, uma vez que o módulo de calibração automática do software SIC 

necessita do valor da cota observada nos nós que representam as confluências. Na confluência 

do rio Negro com o Solimões, pôde-se utilizar a cota de Manaus. Já na confluência do rio 

Madeira com o Amazonas, não existe nenhum posto suficientemente próximo. Para resolver 

esse problema, construiu-se um sistema constituído apenas pelo rio Solimões/Amazonas, de 

Manacapuru a Óbidos. No sistema composto apenas pelo rio Amazonas, as vazões 

correspondentes aos afluentes (Negro e Madeira) são inseridas nos nós CSN e CAM (Figura 

4.2). Dessa forma, dada uma vazão de entrada e as cotas em Manacapuru, Itacoatiara, 

Parintins e Óbidos, pôde-se determinar o valor da cota no nó correspondente à confluência do 

Madeira com o Amazonas. Após a obtenção das cotas no nó CAM, partiu-se para a calibração 

do sistema completo, acrescentando-se os afluentes Negro e Madeira. 

Tabela 4.1 – Siglas dos postos que compõem o sistema 

Posto/Nó Sigla Posto/Nó Sigla 

Manacapuru Mau Óbidos Obi 

Confluência Solimões/Negro CSN Moura Mou 

Jatuarana Jat Manaus Man 

Confluência Amazonas/Madeira CAM Vista Alegre ViA 

Itacoatiara Ita Borba Bor 

Parintins Par   
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Com relação à vazão de contribuição lateral, o SIC possui uma limitação: suporta até 9.999 

l/s/km. Em situações em que a vazão lateral é superior à esse valor, insere-se nos nós, a vazão 

que passa desse limite. Como pode ser visto na Figura 4.2, o sistema montado no SIC possui 

ao todo 21 nós que permitem distribuir a vazão lateral excedente ao longo do rio. Cada nó 

recebeu uma vazão proporcional ao comprimento do trecho localizado logo a jusante. 

Mau CSN
Jat

Pt2 Pt3 CAM
Ita Pt4 Pt5 Pt6 Pt7

Par Pt8
Pt9 Obi

Mou

Air

Prc

Man

ViA

Bor

 
Figura 4.2 – Sistema representado no SIC 

Para cada trecho, os valores encontrados para o coeficiente n de Manning apresentou variação 

com respeito à cota. Considerou-se nessa análise a cota média entre o posto de montante e o 

posto de jusante. Em todos os trechos verificou-se que o valor de n aumenta com a diminuição 

da cota. Outra característica importante refere-se à não uniformidade dos valores de n ao 

longo do rio Amazonas. Os valores médios de n são mostrados na Tabela 4.2. Essa tendência 

observada para os valores médios é verificada em todos os perfis calculados, ou seja, a 

rugosidade calculada na calibração nos trechos intermediários é superior à rugosidade dos 

trechos localizados nos extremos. 

Tabela 4.2 – Valores médios do coeficiente de rugosidade no rio Amazonas 

Trecho n 

Mau/CSN 0,031 

CSN/Ita 0,035 

Ita/Par 0,039 

Par/Obi 0,028 
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Essa heterogeneidade dos valores médios de n pode estar relacionada, em primeira análise, 

com a imprecisão nos dados de altimetria. Diante de um possível erro, os trechos com 

comprimentos menores serão mais sensíveis e fornecerão piores resultados. O trecho Ita/Par, 

que registrou o maior valor para n, possui um agravante no que se refere à altimetria: o 

levantamento altimétrico nos postos de Itacoatiara e Parintins foram realizados com técnicas 

diferentes (respectivamente, nivelamento direto e espacial). 

Por outro lado, pode-se registrar que Hicks (1996), na calibração do coeficiente de rugosidade 

do rio Peace, no Canadá, utilizou 4 valores de n ao longo de 1.100 km de rio. Os valores 

encontrados nessa calibração e na calibração do trecho Mau/Obi no rio Amazonas possuem a 

mesma grandeza. Além disso, constatou-se algo parecido com o encontrado no rio Amazonas. 

Há um aumento no valor de n no trecho intermediário e, em seguida, retorna ao valor inicial, 

como pode ser visto na Tabela 4.3. 

Tabela 4.3 – Valores de n no rio Peace, Canadá 

Distância (km) n  

28-75 0,030 

75-210 0,045 

210-345 0,025 

345-1107 0,025 

      Fonte: Hicks (1996) 

Chow (1959) afirma que a variação de n com a cota pode ser explicada pela vegetação 

presente na área de inundação ou pelas irregularidades existentes no fundo do rio. A 

vegetação provoca um aumento no valor da rugosidade quando o nível d’água ultrapassa as 

margens. Por não se verificar esse comportamento no Amazonas, pode-se descartar a 

influência da vegetação. Quanto às irregularidades do fundo, não é possível trabalhar com 

essa hipótese devido à falta de informações suficientes da topografia longitudinal do rio, 

como por exemplo, dinâmica e comprimento das dunas no fundo do rio. 

A resposta para a variação do coeficiente de rugosidade pode estar relacionada ao grande 

número de canais secundários presentes ao longo do rio Amazonas. Na região, esses canais 

são chamados de igarapés e paranás. 
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4.1.2 - Calibração utilizando apenas o leito menor 

A primeira tentativa de calibração consistiu em utilizar um único valor do coeficiente n para 

cada trecho. Para todos os níveis d’água, utilizaram-se os valores de n encontrados na 

calibração de águas baixas. A escolha do valor encontrado em águas baixas deve-se ao fato de 

que, nessas condições, o escoamento se dá inteiramente dentro do leito menor, permitindo 

assim, que se tenha certeza de que esse valor do coeficiente de rugosidade corresponda ao 

perímetro de escoamento no trecho considerado. 

Nessas simulações, verificou-se que, na cheia, a linha d’água é superestimada. A Figura 4.3 

apresenta os perfis observado e calculado no trecho de Manacapuru à Óbidos em águas baixas 

e águas altas. O erro resultante no valor da cota em Manacapuru chegou a 3,5 m na cheia. 

Constata-se que o valor de n deve ser inferior para que o perfil calculado se aproxime do 

observado. Conclui-se, assim, que o sistema composto apenas do leito menor não é capaz de 

representar o escoamento permanente do rio Amazonas.  

Com base nessa constatação, procurou-se explicar a variação do valor de n com a cota a partir 

da introdução do leito médio na geometria do rio. O leito médio corresponde aos canais 

secundários responsáveis pelo escoamento de parte da vazão do Amazonas. Admite-se, assim, 

daqui em diante, que a vazão nos canais secundários pode explicar a variação de n. A 

metodologia utilizada para determinar a geometria do leito médio é descrita no item a seguir. 
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Figura 4.3 –Perfis observado e calculado entre Manacapuru e Óbidos na 1ª etapa da calibração 
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4.1.3 - Calibração utilizando o leito menor e o leito médio 

A calibração, utilizando-se, além do leito menor, o leito médio do rio Amazonas consistiu em 

se buscar um único valor de n, para qualquer cota, em cada trecho do sistema. A sua 

calibração se faz necessária devido à inacessibilidade da área e, consequentemente, à 

impossibilidade de sua medição direta. 

Na Figura 4.4, verifica-se a configuração dos leitos menor e médio. Na determinação do leito 

médio, Z, ZF, y, n, L(Z), A(Z) e R(Z) representam respectivamente a cota da água, a cota do 

fundo do rio, o tirante da água, o coeficiente de rugosidade (Manning), a largura do leito 

médio, a área molhada e o raio hidráulico. O índice 0 (zero) indica o leito menor, enquanto o 

índice 1 (um) indica o leito médio. 

Z

ZF1

ZF0

y0

1y

Leito menor Leito médio

 
Figura 4.4 – Representação dos leitos menor e médio 

De acordo com a equação de Manning 

2132 SRA
n

1
Q                                 (4.1) 

Rearranjando a Equação 4.1 e utilizando a área e o raio hidráulico correspondentes ao leito 

menor (índice 0) 

21

32

00
S

Qn
)Z(R)Z(A          (4.2) 

Considerando um trecho em escoamento próximo ao regime uniforme A0, R0 e Q variam 

pouco ao longo do trecho e a declividade da linha d’água é obtida com a seguinte equação 
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x

Z
S            (4.3) 

Para uma cota média e uma declividade da linha d’água dados, a vazão total pode ser 

calculada por 

2132
00

.Calib

)S()Z(R)Z(A
)Z(n

1
Q        (4.4) 

onde Z  é o valor da cota utilizado obtido calculando-se a média entre as cotas observadas nos 

postos de montante e jusante e .CalibZn  é o coeficiente de rugosidade calibrado de forma 

automática no modelo. 

Levando-se em consideração os leitos menor e médio a vazão fica 

2132
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1

2132
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n

1
Q     (4.5) 

Igualando as Equações 4.4 e 4.5 
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       (4.6) 

onde .Calc)Z(n  é o coeficiente de Manning calculado. A área A1 é calculada por 

1F11 ZZL)Z(A           (4.7) 

Substituindo as Equações 4.2 e 4.7 em 4.6 
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       (4.8) 

A calibração do leito médio consiste em determinar os valores dos parâmetros n0, n1, a largura 

L1 do leito médio e a cota do fundo do leito médio ZF1, de tal maneira que os valores de 
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.Calc)Z(n  sejam próximos dos valores de n encontrados na calibração automática realizada na 

primeira fase. A Tabela 4.4 mostra os valores encontrados para os parâmetros nos trechos que 

compõem o sistema modelado e as Figuras 4.5 a 4.11, no lado esquerdo, mostram os valores 

de n(Z) calculados (representado por uma linha) e calibrados (representado por pontos). 

Tabela 4.4 – Valores dos parâmetros da calibração do leito médio 

Trecho/rio n0 n1 L (m) ZF1 (m) 

Mau-CSN/Amazonas 0,034 0,034 2.069 8,00 

CSN-Ita/Amazonas 0,038 0,038 4.008 5,90 

Ita-Par/Amazonas 0,045 0,045 11.364 3,68 

Par-Obi/Amazonas 0,032 0,032 9.524 2,00 

Mou-CSN/Negro 0,056 0,056 833 11,18 

ViA-Bor/Madeira 0,077 0,077 6.538 9,51 

Bor-CAM/Madeira 0,042 0,042 2.708 7,50 

Como somente o termo L1/n1 tem influência na Equação 4.8, considerou-se n1=n0. Com os 

valores contidos na Tabela 4.4, realizou-se a verificação entre os anos de 1995 e 1999. Os dias 

verificados foram os mesmos utilizados na calibração. Utilizaram-se três critérios para 

determinar a qualidade da calibração: a) média aritmética das diferenças entre a cota 

observada e calculada; b) média aritmética das diferenças absolutas entre a cota observada e 

calculada; c) o terceiro critério, denominado de erro padrão da estimativa de Z, é dado pela 

fórmula 
N

ZZ
EP

2

.CalcObs
, onde ZObs é a cota observada, ZCalc é a cota calculada e N é 

o número de perfis utilizados. Daqui em diante, o terceiro critério será chamado de erro 

padrão e abreviado por EP. A Tabela 4.5 apresenta o resultado da calibração, utilizando o 

leito médio, de acordo com os três critérios. 

USACE (1993) afirma que a diferença entre a cota observada e calculada pode chegar a 33cm 

caso o rio não apresente grandes gradientes da superfície da água. Como os valores da Tabela 

4.5 são médios, há situações em que essa diferença é maior que 33 cm. Isso pode ser 

explicado pelo fato de não se saber com segurança quais os dias que apresentam regime 

permanente, ou seja, entre os dias utilizados, pode haver algum que apresente regime 

transitório. Partindo dessa conclusão, supõe-se que a verificação a ser realizada em regime 

transitório permitirá melhorar os resultados. 
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Nas Figuras 4.5 a 4.11, apresentam-se, à esquerda, os valores dos coeficientes n calibrados 

com o SIC e calculados com a Equação 4.8. Também são apresentados nessas figuras os 

resultados da verificação na forma gráfica, à direita das figuras. Na forma gráfica dos 

resultados da verificação, o eixo das abscissas representa a cota observada e o eixo das 

ordenadas representa o erro: cota observada – cota calculada. Quanto maior o afastamento dos 

pontos com relação ao eixo das abscissas, pior será o resultado da calibração. Esse 

afastamento é avaliado com a média calculada na 1ª coluna da Tabela 4.5. Essa média dever 

ser o mais próximo possível de zero. 

Tabela 4.5 – Resultados da calibração de acordo com os critérios de avaliação (cm) 

Posto/rio C1 – Média C2 – Média dos valores absolutos  C3 – Erro padrão 

Mau/Amazonas -16 26 31 

CSN/Amazonas -23 31 35 

Ita/Amazonas -8 23 27 

Par/Amazonas -25 29 32 

Mou/Negro 31 90 114 

ViA/Madeira -12 27 31 

Bor/Madeira -3 54 57 

Diante dos resultados obtidos com a calibração do leito médio, conclui-se que 

1. A introdução do leito médio com um comprimento adequado permite eliminar a variação 

do coeficiente de rugosidade com relação à cota;  

2. De acordo com a Tabela 4.5 e as Figuras 4.5 a 4.11 (lado direito), verifica-se que a cota 

calculada é, com freqüência, superior à cota observada;  

3. Pode-se verificar que o erro nas estações localizadas no rio Amazonas possuem, em geral, 

erro inferior a 50 cm; 

4. Os resultados nos trechos Bor-CAM e Mou-CSN possuem qualidade inferior, com erro de 

até 1,50 m em Borba e 2,50 m em Moura. Além da ausência de dados de altimetria 

confiáveis em Moura, esse resultado pode estar relacionado com a influência exercida 

pelo rio Amazonas sobre esse trecho. O remanso provocado pelo barramento do rio torna 

a declividade da linha d’água mais acentuada, impossibilitando a utilização da Equação 

4.3, já que essa supõe que o regime do rio é uniforme (superfície da água paralela ao 

fundo). O remanso possui a mesma influência sobre Borba; 
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5. Além desses fatores, percebe-se que em Moura a variação da cota com o coeficiente de 

rugosidade apresenta uma variação aleatória (Figura 4.9), algo que ainda não possui 

explicação. 
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Figura 4.5 – Calibração do trecho Mau/CSN e verificação do posto Manacapuru 
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Figura 4.6 – Calibração do trecho CSN/Ita e verificação do posto Manaus 
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Figura 4.7 – Calibração do trecho Ita/Par e verificação do posto Itacoatiara 



 76 

0.020

0.024

0.028

0.032

0.036

0.040

200 400 600 800 1000 1200 1400

Cota (cm)

C
o
ef

ic
ie

n
te

 d
e 

M
a
n
n
in

g

n - Calibrado n - Calculado

 

-150

-100

-50

0

50

100

150

300 700 1100 1500

Cota Par (cm)

E
rr

o
 [

Z
O

b
s-

Z
C

a
lc

] 
(c

m
)

 
Figura 4.8 – Calibração do trecho Par/Obi e verificação do posto Parintins 
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Figura 4.9 – Calibração do trecho Mou/CSN e verificação do posto Moura 
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Figura 4.10 – Calibração do trecho ViA/Bor e verificação do posto Vista Alegre 
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Figura 4.11 – Calibração do trecho Bor/CAM e verificação do posto Borba 

Levando-se em consideração a superestimação das cotas calculadas, admite-se a possibilidade 

de melhorar os resultados por meio de um ajuste adicional descrito no item seguinte. 

4.1.4 - Ajuste final da calibração em regime permanente 

Pode-se considerar que o método descrito no item anterior fornece apenas um valor inicial 

para a largura do leito médio e para o coeficiente de Manning em cada trecho (sem variar com 

a cota). Os resultados encontrados podem ser melhorados, modificando-se, além dos valores 

da largura do leito médio e do coeficiente de rugosidade, o valor da cota do fundo do leito 

médio. O objetivo dessa terceira fase é melhorar a calibração e diminuir os valores dos três 

critérios descritos na seção anterior. Por exemplo, nas estações de Mau, Man e Par, percebe-se 

nitidamente, por meio das Figuras 4.5, 4.6 e 4.8, que a cota calculada é freqüentemente 

superior à cota observada. Obteve-se redução dos erros e conseqüente melhora na calibração 

das cotas desses postos, diminuindo-se o valor do coeficiente de Manning. 

Os novos valores dos parâmetros estão dispostos na Tabela 4.6. Após as modificações, 

obtiveram-se melhoras significativas, como pode ser visualizado na Tabela 4.7 e na Figura 

4.12. A Tabela 4.7, além dos valores dos critérios, traz, em forma de porcentagem, a melhora 

apresentada em cada estação com relação à calibração realizada na seção anterior. Apenas a 

estação de Moura apresentou uma piora nos resultados dos critérios C2 e C3, embora tenha 

melhorado o valor do critério C1. 

Com a implementação das modificações, chegou-se a resultados que podem ser considerados 

satisfatórios para os trechos que compõem a parte modelada do rio Solimões/Amazonas, sem 
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considerar os afluentes Negro e Madeira. Dos 38 dias calculados para os postos de 

Manacapuru, Manaus e Parintins, e  para os 16 dias calculados para Itacoatiara, o erro entre a 

cota observada e a calculada ultrapassou 50 cm apenas em dois dias. Nesses dois dias, a 

curva-chave utilizada em Óbidos não conseguiu realizar a transformação cota/vazão de 

maneira adequada, uma vez que o erro nessa estação também foi alto (31 e 75 cm). Por esse 

motivo, as outras estações não obtiveram resultados satisfatórios nas simulações. 

Tabela 4.6 – Valores dos parâmetros da calibração do leito médio (ajuste final) 

Trecho/rio n L (m) ZF1 (m) 

Mau-CSN/Amazonas 0,033 2.069 8,00 

CSN-Ita/Amazonas 0,037 4.008 5,90 

Ita-Par/Amazonas 0,045 11.364 3,68 

Par-Obi/Amazonas 0,030 9.524 2,00 

Mou-CSN/Negro 0,056 167 12,00 

ViA-Bor/Madeira 0,050 4.000 11,35 

Bor-CAM/Madeira 0,043 4.700 8,50 

Tabela 4.7 – Critérios de avaliação e a sua respectiva melhora (valores absolutos em cm) 

Trecho C1 C2 C3 

Mau -2 88 % 16 38 % 20 35 % 

CSN -1 96 % 21 32 % 27 23 % 

Ita 1 88 % 21 9 % 25 7 % 

Par -8 68 % 18 38 % 22 31 % 

Mou 10 68 % 101 -12 % 120 -5 % 

ViA -1 92 % 22 19 % 28 10 % 

Bor -3 0 % 29 46 % 38 33 % 

No rio Madeira, as estações de Vista Alegre e Borba apresentaram em 2 e 8 dias, 

respectivamente, um erro superior a 50 cm. Em Borba, por estar localizada a 96 km de 

distância da confluência com o rio Amazonas, não se pode considerar que as condições para o 

regime permanente uniforme sejam atendidas por completo. A condição de regime uniforme é 

importante para a aplicação adequada da Equação 4.8. De acordo com essa equação, a cota Z  

é dada pela média entre a cota na confluência Madeira/Amazonas e a cota em Borba. O 

remanso causado pelo Amazonas torna o valor de Z  sem representatividade. Além disso, o 
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valor da cota na confluência Madeira/Amazonas foi retirada a partir do cálculo do modelo, 

adicionando-se, assim, um fator de imprecisão. Para Vista Alegre, a explicação para o erro 

encontrado está relacionado ao fato do erro apresentado em Borba propagar-se para montante. 

Isso é comprovado, verificando-se que os 2 dias que apresentam erro superior a 50 cm em 

Vista Alegre, correspondem a grandes erros também em Borba. 
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Figura 4.12 – Verificação da calibração após o ajuste final 
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Visto que não se conseguiu melhorar os resultados referentes à estação de Moura, decidiu-se 

que essa estação não fará parte das verificações a serem realizadas no regime transitório. A 

função de Moura no sistema será apenas a de entrada de vazão correspondente ao rio Negro, 

assim como a compreensão teórica da dinâmica desse trecho. 

Em conclusão aos resultados obtidos na calibração em regime permanente, destacam-se os 

seguintes pontos: 

1. Levando-se em consideração apenas a geometria do leito menor, o coeficiente de 

rugosidade de cada trecho apresenta uma variação em relação à cota; 

2. As possíveis causas dessa variação são: contribuição do leito médio no escoamento total, 

irregularidades do fundo do rio e, por último, a vegetação presente nas áreas de 

inundação; 

3. Na ausência de dados específicos para análise da segunda alternativa e, descartando-se a 

influência da vegetação, tratou-se de calibrar o comprimento e as características do leito 

médio para explicar a variação de n; 

O valor da vazão do leito médio calculado com o SIC, dado em termos percentuais do valor 

da vazão total, é apresentado na Figura 4.13.  

O autor teve a oportunidade de participar de duas campanhas de medição de vazão do projeto 

HiBAm (maio de 2000 e fevereiro de 2001). Na primeira campanha, realizaram-se várias 

medições ao longo do rio Amazonas no trecho modelado, inclusive entre as estações 

fluviométricas. Com os resultados das medições, pôde-se avaliar a participação do leito médio 

(canais secundários) sobre o escoamento do rio, a partir do balanço de vazão. Verificou-se 

que, ao invés de a vazão do rio aumentar de montante para jusante, a vazão medida a jusante 

era menor que a vazão medida a montante. Admitindo-se que a diferença entre as vazões de 

jusante e montante corresponde à vazão que escoa no leito médio, pode-se determinar a 

participação percentual do leito médio a partir das medições do projeto HiBAm de maio de 

2000. Dessa forma, o máximo valor encontrado para a participação do leito médio sobre a 

vazão total foi de 8,43 %. Esse valor foi calculado fazendo (Qmontante-Qjusante)/Qjusante. Percebe-

se que o valor encontrado com o modelo, para o mês de maio (época em que se realizaram as 

medições), é sempre superior a 8,43 % de acordo com a Figura 4.13. Isso pode indicar que há 
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uma superestimação da participação do leito médio sobre o escoamento e, consequentemente, 

sobre a variação do coeficiente de rugosidade. 
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Figura 4.13 – Valor percentual da vazão do leito médio com respeito à vazão total (calculado 

com o SIC) 

4.2 - REGIME TRANSITÓRIO 

Após a obtenção do coeficiente de rugosidade e a determinação da geometria do leito médio 

ao longo de todo o sistema modelado, partiu-se para a calibração do regime transitório. Nessa 

fase, a determinação do leito maior, responsável pelo armazenamento de parte da vazão, será 

o único parâmetro a ser determinado. O SIC representa o leito maior como uma zona 

localizada paralelamente ao curso do rio. A Figura 4.14 mostra a disposição dos leitos menor, 

médio e maior. A diferença entre o leito menor e médio (leito principal) e o leito maior é que 

somente o primeiro participa do escoamento, enquanto o segundo é apenas responsável por 

armazenar água. Para que ocorra apenas armazenamento no leito maior, o SIC trata as 

equações de Saint Venant da seguinte forma: considera toda a seção transversal (leito 

principal e maior) na equação da continuidade e, na equação dinâmica, considera apenas a 

área correspondente ao leito principal.  

Utilizou-se, nas simulações, um passo espacial de 10 km e um passo temporal de 4 horas. O 

passo no tempo é de 4 horas, mas, a saída dos resultados é dada a nível diário. As condições 
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de contorno utilizadas foram: série de vazões a montante (Manacapuru, Moura e Vista 

Alegre) e série de cotas a jusante na estação de Óbidos. 

Leito menor Leito médio Leito maior

 
Figura 4.14 – Disposição dos leitos menor, médio e maior 

Para a calibração do regime transitório, utilizaram-se os dados referentes aos anos de 1995 a 

1999. Os anos iniciais, de 1990 a 1994, foram reservados para a verificação da calibração. Os 

anos iniciais (1990 a 1994) não foram utilizados para a calibração devido ao fato de que a 

estação de Itacoatiara no rio Amazonas tinha dados disponíveis apenas nos anos de 1998 e 

1999. 

Da mesma forma como se procedeu na calibração do regime permanente, a vazão lateral foi 

inserida nos nós localizados ao longo do sistema. A diferença refere-se ao fato de que no 

regime permanente inseriu-se nos nós apenas na vazão que excedia 9.999 l/s/km, enquanto no 

regime transitório inseriu-se toda a vazão. 

De acordo com a discussão realizada no item 2.4.6.2, existem três formas de tratamento do 

leito maior: a) leito maior sem escoamento, funcionando apenas como zona de 

armazenamento; b) leito maior em que há escoamento; c) leito maior que alterna zonas de 

armazenamento com zonas de escoamento. Neste trabalho, considerou-se que há apenas 

armazenamento no leito maior. As informações necessárias para se utilizar uma configuração 

mais complexa ainda não estão disponíveis. Tais informações consistem de: profundidade 

média da água no leito maior, área inundada e cota da superfície da água com relação ao nível 

do mar. 

4.2.1 - Determinação do volume do leito maior 

Com o avanço das técnicas de aquisição de dados por meio de sensoriamento remoto, tornou-

se possível a determinação da área de inundação de rios. Neste trabalho, não foi possível a 

utilização dessa técnica pois tinha-se disponível apenas um mosaico de imagens de radar da 
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região. Necessita-se, no mínimo, de duas imagens para se obter um valor confiável (uma na 

cheia e outra na estiagem). 

Diante da impossibilidade de se determinar a área do leito maior de forma direta, determinou-

se, primeiramente, o valor do volume armazenado para, em seguida, calcular-se a área 

correspondente. 

Ao longo de todo o sistema, há apenas duas estações com dados de vazões: Jatuarana e 

Óbidos. As duas estações estão localizadas no rio Amazonas (Figura 3.2). As outras estações 

possuem apenas série de cotas. Optou-se por utilizar apenas a série de vazões de Óbidos na 

calibração. A série de Jatuarana não foi utilizada por está localizada a apenas 119 km de 

Manacapuru (limite a montante). 
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Figura 4.15 – Hidrogramas observado e calculado sem o leito maior 

Inicialmente, realizou-se uma simulação sem o leito maior para que se calculasse, por 

diferença, o volume de água armazenado durante cada evento de cheia (considerou-se que um 

evento de cheia corresponde ao ano hidrológico). De acordo com a Figura 4.15, o volume do 

leito maior pode ser determinado subtraindo-se a vazão calculada (QCalc) da vazão observada 

(QObs) em Óbidos e, em seguida, integrando-se essa diferença ao longo do tempo. Quando a 

diferença é positiva, considera-se que deverá haver armazenamento. Deverá ocorrer liberação 

de água do leito maior para o leito principal quando a diferença for negativa. Como se pode 

observar nas Figuras 4.15 e 4.16, a vazão armazenada corresponde à fase de ascenso do rio, 
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enquanto o vazão liberada equivale à fase de descenso. Convencionou-se como início das 

fases de ascenso e descenso, o momento em que os hidrogramas calculado e observado são 

iguais (indicado por setas na Figura 4.15). A Figura 4.16 mostra a variação das vazões 

armazenada e liberada pelo leito maior, com respeito ao tempo. 
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Figura 4.16 – Vazão armazenada e liberada pelo leito maior 
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Figura 4.17 – Variação do volume armazenado no ascenso com respeito à vazão em Óbidos 

Acumulando-se os valores da diferença entre QCalc e QObs, pode-se determinar a variação do 

volume armazenado com respeito à vazão em Óbidos. A Figura 4.17 mostra essa variação, 

durante a fase de ascenso, para cada ciclo de cheia. Os valores negativos registrados nos 
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ciclos de 96-97 e 97-98 deve-se ao fato de que o início do ascenso começa com valores 

negativos provenientes da fase de descenso do ciclo anterior. O ciclo correspondente ao ano 

de 1995 não apresenta valores negativos porque o mesmo inicia no mês de janeiro. Para 

corrigir essa diferença, deve-se transportar as curvas da Figura 4.17, admitindo-se que o 

volume é igual a zero quando a vazão em Óbidos é de 75.000 m
3
/s. No caso da curva de 1995, 

deve-se transportá-la levando-se em consideração que esse ciclo não inicia em novembro, ou 

seja, para a vazão de 133.000 m
3
/s (início do ciclo 1995) o volume correspondente é de 

18.000 hm
3
. A vazão de 75.000 m

3
/s é, aproximadamente, a mínima registrada em Óbidos. Ao 

escolhê-la, supõe-se que o leito maior possui influência até na época de estiagem. Por meio da 

Figura 4.18, pode-se visualizar melhor esse fenômeno. Quando a vazão em Óbidos começa a 

subir, a diferença ainda é negativa, mascarando, assim, o valor correto da vazão armazenada. 
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Figura 4.18 – Variação da vazão em Óbidos e da vazão armazenada 

O passo seguinte consistiu em se construir uma curva interpolada visualmente por entre as 

curvas construídas para cada ciclo. A curva interpolada indica a variação do volume 

armazenado com a vazão em Óbidos. Na Figura 4.19, verificam-se as curvas “Volume 

armazenado x Vazão” modificadas e a respectiva curva interpolada que será utilizada para o 

dimensionamento do leito maior. Com base na Figura 4.19, conclui-se que o volume total 

armazenado no leito maior do sistema é de 200.000 hm
3
, quando em Óbidos a vazão é de 

250.000 m
3
/s. A partir desse resultado, procedeu-se à determinação da geometria do leito 

maior (largura e cota do fundo). A seguir, descrevem-se as duas formas de cálculo utilizadas. 
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Figura 4.19 – Curvas “Volume armazenado x Vazão” modificadas e curva interpolada 

4.2.2 - Leito maior com largura única 

A primeira tentativa de determinação da área correspondente ao leito maior consistiu em 

calcular um único valor da largura para todo o sistema, explicando, assim, o volume 

armazenado em função da linha d’água. Para o cálculo da largura, além do volume 

armazenado no leito maior, necessita-se do comprimento total do sistema e da variação média 

da cota entre águas baixas e águas altas. O resultado do produto do comprimento total pela 

variação média da cota corresponde ao valor da superfície compreendida entre os perfis 

d’água referentes às vazões de 75.000 e 250.000 m
3
/s em Óbidos. Neste texto, quando se 

referir a um perfil d’água correspondente a uma vazão “Q” em Óbidos, significa que esse 

perfil foi determinado a partir do cálculo em regime permanente com a mesma vazão “Q”. A 

título de exemplo, a Figura 4.20 mostra esses dois perfis entre as estações de Manacapuru e 

Óbidos no rio Amazonas. 

O valor da superfície entre os dois perfis é de 13.478.903 m
2
, correspondendo a uma variação 

média da cota de 11,23 m e a um comprimento total de 1.200 km. A largura é encontrada, 

dividindo-se o volume total pela superfície (S). Dessa maneira, a largura única para o leito 

maior com o fundo correspondente ao perfil Q = 75.000 m
3
/s é de: L = 14.850 m. Isso daria 

uma superfície total do leito maior de 17.820 km
2
 ao longo do sistema. 
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Figura 4.20 – Perfis d’água correspondentes às vazões de 75.000 e 250.000 m
3
/s em Óbidos 

Para avaliar a qualidade da calibração, utilizaram-se dois critérios:  

 Erro padrão: 
N

QQ
EP

2
ObsCalc , onde N é o número de dias; 

 Porcentagem do tempo em que Q/QObs > 0,05: onde Q = Qcalc-Qobs e QObs a 

vazão observada em Óbidos. 

O valor 0,05 foi escolhido em função da precisão das medições de vazão utilizadas na 

calibragem da curva-chave em Óbidos. Os valores dos critérios para a geometria com largura 

única são dados na Tabela 4.9. Por apresentar um resultado que está fora da tendência geral da 

simulação (vazão calculada inferior à vazão observada na cheia - Figura 4.15), decidiu-se por 

retirar os meses de maio a dezembro de 1999 para a realização dos cálculos dos critérios. Para 

trabalhos futuros, esse período deverá ser analisado e uma resposta deverá ser encontrada para 

tal comportamento. 

4.2.3 - Leito maior com largura variável 

Diante dos resultados provenientes da calibração com uma largura única para o leito maior, 

decidiu-se utilizar larguras variáveis com a cota para tentar melhorar os valores dos critérios. 

Procede-se dessa forma porque, de acordo com a Figura 4.19, que fornece o volume 

armazenado em função da vazão, o valor do armazenamento pode variar de forma não linear 

Superfície - S 
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com a vazão e, consequentemente, com a cota da água. Da mesma forma como se determinou 

a superfície entre os perfis de 75.000 e 250.000 m
3
/s, calcularam-se as superfícies dos perfis 

correspondentes às vazões de 100.000, 125.000, 150.000, 175.000, 200.000 e 225.000 m
3
/s. 

Em seguida, calculou-se a largura referente a cada intervalo de vazão de acordo com o 

volume retirado da curva interpolada na Figura 4.19. A Tabela 4.8 relaciona os valores das 

larguras calculadas. Os valores dos critérios para a simulação realizada com geometria com 

largura variável são dados na Tabela 4.9. 

Tabela 4.8 – Larguras do leito maior 

Faixa de vazão Volume (Mm
3
) Superfície (m

2
) Largura (m) 

75.000-100.000 4.600 2.865.411 1.605 

100.000-125.000 16.200 2.827.598 4.102 

125.000-150.000 32.500 2.615.894 6.231 

150.000-175.000 63.700 1.810.792 17.230 

175.000-200.000 111.300 1.349.208 35.280 

200.000-225.000 162.500 1.150.000 44.000 

225.000-250.000 200.000 860.000 44.000 

Tabela 4.9 – Critérios de avaliação da calibração em Óbidos 

Simulação Erro padrão 

(m
3
/s) 

% do tempo em que 

Q/QObi > 0,05 

Sem leito maior 13.247 56,74 

Leito maior: L=14.850 m 8.476 40,16 

Leito maior: larg. Variável 8.890 35,42 

Na Figura 4.21, pode-se visualizar graficamente a variação do erro entre a vazão calculada e 

observada com respeito ao tempo (simulação com largura variável). Verifica-se que, em águas 

altas (maio/junho), a vazão calculada é superior à vazão observada, enquanto em águas baixas 

(outubro/novembro) a vazão calculada é inferior à observada. 

Admite-se que, no período de águas altas, ao se elevar o valor da largura, armazena-se maior 

volume de água, a vazão calculada será menor e, consequentemente, diminui-se o erro. Dessa 

forma, o volume armazenado no ascenso deveria ser liberado no descenso e o valor da vazão 

calculada na estiagem seria superior, diminuindo, também, o erro no descenso da cheia. 

Para testar a veracidade dessa suposição, realizou-se uma simulação com largura única de 

20.000 m cujo gráfico com o erro é apresentado na Figura 4.22. Verificou-se que, em lugar da 
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água ser liberada na estiagem, a liberação ocorreu ainda em águas altas, ou seja, a água 

armazenada em uma determinada cota Z, retorna para o leito principal do rio quando o nível 

d’água atingir essa mesma cota. Isso ocorre porque o modelo realiza a simulação 

considerando que o leito principal e o leito maior possuem a mesma cota. 
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Figura 4.21 – Erro entre vazão calculada e vazão observada 
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Figura 4.22 – Simulação com largura única do leito maior: L = 20.000 m 

Dessa forma, pode-se afirmar que, na prática, deve existir uma diferença de cotas entre os 

leitos menor/médio e maior devido a uma perda de carga. Como a versão utilizada do modelo 

não é capaz de representar esse gradiente, optou-se por finalizar a calibração do regime 
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transitório nesse ponto. Dentre as geometrias simuladas, escolheu-se a geometria com largura 

variável por estar mais próxima da realidade, apesar de ter apresentado resultado de qualidade 

inferior segundo o critério “erro padrão” (por outro lado, deve-se lembrar que o segundo 

critério apresentou melhor resultado). 

4.2.4 - Resultado da simulação nas estações fluviométricas 

Na Tabela 4.10 e na Figura 4.23, apresentam-se os resultados de cotas no restante das 

estações que compõem o sistema modelado (os resultados referem-se à simulação com largura 

variável do leito maior). 

A Figura 4.23 permite visualizar a variação do erro com respeito ao tempo. A Tabela 4.10 

registra a porcentagem do tempo em que o erro ZCalc – ZObs é superior a 50 cm em cada 

estação e apresenta, também, o erro padrão.  

Tabela 4.10 – Critérios de avaliação do resultado da calibração nas estações 

Estação Erro padrão 

(cm) 

% do tempo em que 

Z > 50 cm 

Manacapuru 28 5,84 

Manaus 40 15,86 

Jatuarana 45 26,12 

Itacoatiara 19 9,90 

Parintins 17 0,06 

Vista Alegre 76 40,34 

Borba 57 25,10 

Em Parintins e Itacoatiara, a cota calculada possui boa precisão com erro padrão inferior a 20 

cm. Em Manacapuru, Manaus e Jatuarana a cota calculada é geralmente inferior a cota 

observada. O erro padrão nessas estações chega a 28, 40 e 45 cm. Em Borba e Vista Alegre, 

os erros chegam a 200 cm em águas baixas de 1995 e o erro padrão atinge 57 e 76 cm, 

indicando um resultado de baixa qualidade. 

Essas diferenças entre cotas calculadas e observadas poderiam ser utilizadas para melhorar a 

calibração por meio de uma distribuição heterogênea do leito maior ao longo do sistema. 

Conforme o sinal dessa diferença, poder-se-ia aumentar ou diminuir a área do leito maior 

próxima à estação analisada, resultando em um maior ou menor armazenamento de água. 
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Figura 4.23- Variação do erro das cotas nas estações com respeito ao tempo (Calibração) 
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4.3 - VERIFICAÇÃO DA CALIBRAÇÃO 

Na verificação da modelagem, utilizaram-se os dados referentes aos anos de 1990 a 1994. 

Realizaram-se duas simulações na verificação: uma utilizando-se a cota em Óbidos como 

condição de jusante (verificação 1) e outra utilizando-se a curva-chave em Óbidos como 

condição de jusante (verificação 2). A utilização da curva-chave como condição de contorno à 

jusante é importante para a simulação de eventos em que a cota em Óbidos não está 

disponível (fase de prognóstico). A Tabela 4.11 mostra os valores dos critérios referentes à 

vazão em Óbidos para as simulações realizadas na calibração, verificação 1 e verificação 2.  

Tabela 4.11 – Critérios de avaliação das simulações na calibração e verificação em Óbidos 

Simulação Erro padrão 

(m
3
/s) 

% do tempo em que 

Q/QObi > 0,05 

Calibração 8.890 35,42 

Verificação 1 (condição de 

jusante: cota em Óbidos) 

10.109 41,29 

Verificação 2 (condição de 

jusante: curva-chave em Óbidos) 

9.837 40,31 

Tabela 4.12 – Critérios de avaliação do resultado da verificação nas estações 

 

Estação 

Verificação 1 Verificação 2 

Erro padrão 

(cm) 

% do tempo em que 

Z > 50 cm 

Erro padrão 

(cm) 

% do tempo em 

que Z > 50 cm 

Manacapuru 38 14,07 43 16,76 

Manaus 54 25,36 62 27,22 

Jatuarana 57 28,81 63 31,98 

Parintins 19 1,64 48 25,36 

Óbidos - - 48 30,12 

Vista Alegre 91 46,82 92 44,91 

Borba 94 50,93 98 51,42 

Na Figura 4.24, estão relacionados, na forma gráfica, os resultados da verificação 1 nas 

estações fluviométricas, com exceção de Itacoaticara, pois essa estação não possui série de 

cotas no período utilizado. A Tabela 4.12 relaciona os valores dos critérios que permitem 

avaliar os resultados da duas verificações nas estações. 

Percebe-se que os resultados, tanto em Óbidos como nas outras estações, aproxima-se dos 

valores encontrados na calibração, ou seja, a qualidade da simulação, na verificação, está 

diretamente relacionada à qualidade da calibração. 
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Figura 4.24 - Variação do erro das cotas nas estações com respeito ao tempo (Verificação 1) 

Verifica-se que a vazão calculada em Óbidos apresentou melhor resultado na verificação 2, de 

acordo com a Tabela 4.11, apesar de ter-se utilizado uma curva-chave biunívoca. No entanto, 

todas as estações, com exceção de Vista Alegre, apresentaram um resultado melhor na 

verificação 1 de acordo com a Tabela 4.12. 

De um modo geral, tem-se os seguintes comentários a respeito dos resultados obtidos nas 

estações intermediárias do sistema: 
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 Manacapuru apresentou bons resultados na calibração, com uma pequena piora na 

verificação, podendo seus resultados serem considerados satisfatórios (erro padrão de 

28 cm); 

 Supõe-se que Manaus possui resultados fracos em virtude do hidrograma em Moura 

(não se pode esquecer que se determinou esse hidrograma de forma simplificada); 

 Jatuarana, além de não participar da calibração em regime permanente, teve a cota do 

zero da régua determinada de forma simplificada; 

 Parintins teve resultados satisfatórios nas duas simulações. Isso se deve em função da 

proximidade de Óbidos (condição de jusante); 

 As estações de Vista Alegre e Borba, no rio Madeira, apresentaram resultados fracos 

nas duas simulações. A explicação pode estar relacionada à imprecisão da altimetria 

em Vista Alegre e à geometria utilizada. Ao longo dos trabalhos, o trechos que 

compreendem o rio Madeira apresentaram erros de cálculo relacionados à geometria, 

principalmente em águas baixas, época em que os resultados são piores.  

4.3.1 - Comparação com os resultados obtidos com regressão linear 

Paralelamente à modelagem hidrodinâmica, desenvolveu-se uma regressão linear para 

obtenção da cota em Itacoatiara e Manaus a partir das cotas em Manacapuru, Moura e Vista 

Alegre. Utilizou-se regressão linear múltipla do tipo 

CZZZZ ViAMouMauX        (4.9) 

onde ZX é a cota na estação que se deseja obter, ZMau é a cota em Manacapuru, ZMou é a cota 

em Moura, ZViA é a cota em Vista Alegre, ,  e  são coeficientes e C o termo independente. 

Utilizou-se uma forma de regressão muito simples sem o uso de um atraso no limnigrama, 

pois verificou-se que o atraso não melhora significativamente o resultado do ajuste.  

Tabela 4.13 – Valores dos parâmetros da regressão linear 

Estação    C 

Manaus 0,7583 0,2505 0,0591 -404,5630 

Itacoatiara 0,5525 0,2625 0,1503 -804,1646 
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Neste trabalho, utilizaram-se os anos de 1995 a 1999 para calibração dos parâmetros , ,  e 

C em Manaus. De 1990 a 1994, aplicaram-se esses parâmetros para se determinar a cota em 

Manaus. Para Itacoatiara, assim como na modelagem, foi possível apenas a calibração dos 

parâmetros. A Tabela 4.13 indica os valores dos parâmetros encontrados e a Tabela 4.14 

relaciona os valores dos critérios de avaliação para a cota obtida com o modelo e a cota obtida 

com a regressão nas estações de Manaus e Itacoatiara. 

Tabela 4.14 – Critérios de avaliação do resultado do modelo e da regressão 

 

Estação 

Modelo Regressão Linear 

Erro padrão 

(cm) 

% do tempo em 

que Z > 50 cm 

Erro padrão 

(cm) 

% do tempo em 

que Z > 50 cm 

Manaus 

(calibração) 

40 15,86 17 0,77 

Manaus 

(verificação) 

54 25,36 24 4,98 

Itacoatiara 

(calibração) 

19 9,90 19 2,45 

4.3.2 - Análise dos resultados 

Deve-se enfatizar as seguintes conclusões: 

 Os resultados obtidos com a regressão linear são de qualidade superior aos resultados 

fornecidos pelo modelo. Isso mostra que, no atual estágio da modelagem, técnicas mais 

simplificadas de obtenção de cotas nas estações são mais vantajosos que o modelo 

hidrodinâmico, pois exigem menos tempo e trabalho para a sua obtenção; 

 Por outro lado, deve-se registrar que a modelagem hidrodinâmica é importante para a 

compreensão dos processos físicos que regem a dinâmica do sistema como, por 

exemplo, trabalhos que envolvem o transporte de sedimentos na bacia, determinação do 

volume do leito maior (várzeas), compreensão da dinâmica das cheias do Amazonas e 

seus afluentes; 

 A modelagem hidrodinâmica realizada a partir de dados disponíveis de cotas, curvas-

chave, batimetrias do leito menor e altimetria das estações forneceu os seguintes 

resultados e conclusões. 

 O coeficiente de rugosidade varia com a vazão (diminui com o aumento da 

descarga). A explicação para esse fenômeno pode estar relacionada à forma do 
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fundo do canal e/ou à influência dos igarapés e paranás sobre o escoamento (leito 

médio); 

 O volume total armazenado pelo leito maior referente a uma cheia de 250.000 

m
3
/s em Óbidos é de 200.000 Mm

3
; 

 A superfície coberta com água na região modelada possui um variação com a 

vazão em Óbidos dado pela Figura 4.25. 
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Figura 4.25 – Variação da superfície inundada com a vazão em Óbidos 

Sippel et al. (1998) estudaram a superfície inundada ao longo do leito principal do rio 

Amazonas, utilizando medições do sensor SMMR (Scanning Multichannel Microwave 

Radiometer) do satélite Nimbus-7. A observação por meio das microondas passivas (37 GHz) 

possibilitou estimar a superfície inundada pelas águas. O curso do rio Amazonas no Brasil 

(70°W a 53°W) foi dividido em 12 trechos e a superfície inundada de cada trecho foi estimada 

para cada mês entre Janeiro 1979 e Agosto 1987. Nesse período a média mensal da superfície 

inundada variou entre 26.700 (  10.800) km² em águas baixas (Novembro) e 63.900 (  

11.100) km² em águas altas (Maio – Junho). Utilizando uma correlação entre a superfície 

inundada e a cota em Manaus, os autores puderam reconstituir superfícies inundadas entre 

1903 e 1996. 

O sistema modelado no presente estudo entre Manacapuru e Óbidos corresponde aos trechos 7 

(metade), 8, 9 e 10 do estudo de Sippel et al. (1998). Para esses autores a superfície inundada 

permanente (leito principal e lagos permanentes) cobre 8.600 km², enquanto a área inundada 
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varia entre 0 e 17.500 km², resultando em uma superfície total máxima de 26.100 km². Esse 

valor refere-se apenas ao rio Amazonas entre Manacapuru e Óbidos. O valor da área do leito 

maior encontrado na modelagem realizada nesta dissertação, para o mesmo trecho, é de 

29.700 km
2
. 
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5 - APLICAÇÕES DA MODELAGEM 

Apesar da qualidade da calibração não ter sido completamente satisfatória, realizaram-se duas 

aplicações utilizando-se o modelo hidrodinâmico. A primeira aplicação consistiu em avaliar a 

influência da cheia do Madeira sobre a cota da superfície d’água em Manaus. A segunda 

aplicação tem como objetivo calcular a capacidade de transporte de sedimento no rio 

Amazonas entre Manacapuru e Óbidos. 

5.1 - AVALIAÇÃO DA INFLUÊNCIA DA CHEIA DO RIO MADEIRA SOBRE A 

COTA EM MANAUS 

A cota da superfície d’água na cidade de Manaus, localizada próximo à confluência dos rios 

Solimões e Negro, está diretamente relacionada com os aportes de vazão desses dois rios e 

também do rio Madeira. O pico das cheias dos rios Solimões, no final de maio, e Negro, em 

junho, são muito próximos, enquanto, no Madeira, o pico acontece cerca de dois meses antes 

(em abril), acarretando, com isso, uma defasagem nos hidrogramas desses rios como pode ser 

visto na Figura 5.1. A Tabela 5.1 indica as datas em que ocorreram os picos de cheia nesses 

rios entre os anos de 1990 e 1999 e a diferença, em número de dias, entre as cheias de Moura 

(rio Negro) e Vista Alegre (rio Madeira). 

Tabela 5.1 – Datas em que ocorreram o pico de cheia nos rios Solimões, Negro e Madeira 

Ano Mau Mou ViA Diferença em dias 

(Mou-ViA) 

1990 14/06/90 22/06/90 19/04/90 64 

1991 04/07/91 28/07/91 19/04/91 100 

1992 25/05/92 12/06/92 23/04/92 50 

1993 15/06/93 04/07/93 29/04/93 66 

1994 26/06/94 27/06/94 29/04/94 59 

1995 29/06/95 09/07/95 23/04/95 77 

1996 23/06/96 03/07/96 30/04/96 64 

1997 10/06/97 11/06/97 24/04/97 48 

1998 02/07/98 12/07/98 14/04/98 89 

1999 29/06/99 26/06/99 13/04/99 74 

A aplicação do modelo consistiu em realizar uma simulação do sistema calibrado, envolvendo 

uma situação fictícia em que a cheia do rio Madeira coincide com as cheias do Negro e 
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Solimões. Esse procedimento possibilita que se analise o impacto da sincronização das cheias 

sobre o valor da cota em Manaus. 
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Figura 5.1 – Hidrogramas dos rios Solimões, Negro e Madeira 

Tabela 5.2 – Cota em Manaus após a sincronização dos hidrogramas 

Ano Regime natural do 

rio (cm) 

Regime sincronizado 

do rio (cm) 

Diferença 

(cm) 

1990 2112 2176 64 

1991 2098 2180 83 

1992 1855 1872 17 

1993 2188 2220 32 

1994 2191 2269 79 

1995 2036 2125 89 

1996 2173 2225 52 

1997 2221 2227 6 

1998 2080 2132 52 

1999 2255 2284 29 

Em alguns anos, a diferença entre as duas simulações chega a mais de 80 cm. Verifica-se que, 

em média, há uma elevação da cota em Manaus de 55 cm, sem levar em consideração o ano 

de 1997. Esse ano, de acordo com a Tabela 5.1, possui a menor defasagem entre os picos dos 

hidrogramas e, por esse motivo, as duas simulações apresentam resultados muito próximos. 

Deve-se lembrar que o fato de que os cálculos das duas simulações foram realizadas por meio 

do modelo hidrodinâmico. Além disso, na cheia, a cota calculada é sempre superior à cota 
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observada, indicando, com isso, que o erro é sistemático. A Figura 5.2 mostra os dois 

limnigramas calculados em Manaus: sem sincronização e com sincronização dos hidrogramas.  

Os resultados comprovam que a dinâmica do rio Madeira tem influência sobre a cota em 

Manaus. Isso fica claro a partir da análise dos resultados onde verifica-se que, quando há uma 

sincronização natural, a cota em Manaus tende a ser maior que o normal para uma mesma 

descarga nos afluentes. Exemplo disso é o ano de 1997 que apresenta apenas 48 dias de 

defasagem dos hidrogramas. O contrário é verificado, por exemplo, no ano de 1995, em que a 

defasagem dos hidrogramas é alta (77 dias). As simulações com e sem sincronização 

comprovam esse raciocínio como mostrado na Tabela 5.2 e na Figura 5.2. No ano em que a 

defasagem é baixa e há maior sincronização, a diferença entre as duas simulações é pequena. 

Por outro lado, o valor da diferença entre as duas simulações é alta quando a defasagem dos 

hidrogramas à montante é alta. 
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Figura 5.2 – Limnigramas em Manaus com e sem sincronização 

Além da simulação com o modelo hidrodinâmico, realizou-se o cálculo da cota em Manaus 

com os limnigramas sincronizados, utilizando-se a regressão linear desenvolvida no Capítulo 

4. Os resultados dos cálculos são apresentados na Tabela 5.3. Percebe-se que há uma 

superestimação do valor da cota, tornando inviável a utilização da regressão linear para a 

análise da influência da cheia do rio Madeira sobre a cota em Manaus. Essa superestimação 

pode ser explicada pelo fato de que a regressão linear fornece seus resultados tomando por 

base o comportamento estatístico da variação da cota na estação. Logo, essa técnica não é 
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capaz de fornecer resultados confiáveis diante de situações excepcionais, ou seja, situações 

não naturais como no caso da sincronização dos limnigramas.  

Tabela 5.3 – Cota em Manaus após a sincronização dos limnigramas (regressão linear) 

Ano Regime natural do 

rio (cm) 

Regime sincronizado 

do rio (cm) 

Diferença 

(cm) 

1990 2112 2445 332 

1991 2098 2420 322 

1992 1855 2145 290 

1993 2188 2549 362 

1994 2191 2552 362 

1995 2036 2348 312 

1996 2173 2490 317 

1997 2221 2529 308 

1998 2080 2405 325 

1999 2255 2569 314 

5.2 - CÁLCULO DA CAPACIDADE DO TRANSPORTE DE SEDIMENTOS 

Essa aplicação tem como objetivo analisar a variação temporal e espacial da capacidade de 

transporte de sedimentos em suspensão ao longo do sistema, utilizando resultados da 

modelagem hidrodinâmica e equações conhecidas do transporte de sedimentos. A 

determinação da variação espacial só foi possível devido ao fornecimento da vazão e da cota 

pelo modelo hidrodinâmico. 

Existem várias formulações para o cálculo da “concentração em equilíbrio” ou capacidade de 

transporte em equilíbrio. O termo equilíbrio está relacionado ao comportamento do canal com 

respeito à erosão e sedimentação: o escoamento deve ter características que permitam um 

estado de equilíbrio entre esses dois fenômenos. Algumas das formulações existentes utilizam 

o conceito de “tensão de cisalhamento”. Outras, utilizam conceitos energéticos. A maior parte 

dessas formulações possui uma base física. O ajuste é feito com dados obtidos de vários 

sistemas hidráulicos. Belaud (2000) cita várias formulações utilizadas no cálculo da 

capacidade de transporte de sedimentos. Dentre as várias formulações, escolheu-se a 

formulação desenvolvida por Bagnold (1966, apud Belaud, 2000). A sua escolha se deve à 

sua simplicidade e ao fato de fornecer resultados próximos de formulações mais complexas. 

Essa formulação, determinada a partir de conceitos energéticos, considera que a energia 
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disponível para o transporte sólido é uma fração da energia total de escoamento. O transporte 

total é dividido em duas partes: 

sus,sf,ss qqq                      (5.1) 

onde qs é a vazão sólida por unidade de largura, qs,f é a vazão sólida do material do fundo do 

canal por unidade de largura e qs,sus a vazão sólida do material em suspensão por unidade de 

largura. No caso da região modelada no rio Amazonas, as partículas possuem diâmetro 

inferior a 60 m e estimativas realizadas pelo projeto HiBAm indicam que o transporte de 

material do fundo é desprezível em comparação com o material transportado em suspensão. 

Portanto, utilizar-se-á apenas o termo referente ao material em suspensão na Equação 5.1. O 

transporte do material em suspensão é dado por 

v

g

v
q

s

0

2s                      (5.2) 

onde s é a massa específica do material em suspensão (kg/m
3
) e v a velocidade da água no 

canal (m/s). Na maioria dos casos, é possível admitir que o valor do coeficiente 2 é 0,01 e, 

por esse motivo, utilizou-se esse valor na aplicação. A tensão de cisalhamento ( 0) é dada pela 

equação 

fSRg                        (5.3) 

A velocidade de caída ( ), para diâmetros inferiores a 100 m, é dada pela seguinte equação 

 
18

d1sg 2

          (5.4) 

onde g é a aceleração da gravidade (9,81 m/s
2
), d é o diâmetro médio das partículas, s é a 

razão entre as massas específicas do material em suspensão e da água ( s/ ) e  a viscosidade 

calculada com a equação 

 10
6
.  = -2,667.10

-5
.T

3
 + 0,0021.T

2
 – 0,07433.T + 1,89     (5.5) 
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sendo T a temperatura em graus Celsius. Utilizou-se a temperatura de 27º C, resultando em 

um valor de  = 8,89.10
-7

 m
2
/s. O valor de d foi determinado a partir de resultados de análises 

de amostras de água do rio Amazonas obtidas durante campanhas do projeto HiBAm: d=18 

m. Para a massa específica, escolheu-se o valor: s = 2.600 kg/m
3
. O valor final encontrado 

para  foi 0,000318 m/s.  

A Equação 5.2 fornece a vazão de sedimento em m
3
/s por unidade de largura. Para obter a 

vazão em massa total, deve-se multiplicar o valor encontrado pela largura do canal e pela 

massa específica s. 

Para se calcular o valor de qs para cada dia, montou-se uma planilha para auxiliar a obtenção 

dos termos da Equação 5.2. Escolheu-se o ano de 1997 para a realização dos cálculos. A 

Tabela 5.4 mostra as colunas da planilha e o cálculo de qs para quatro dias a título de 

exemplo. Os valores da área da seção transversal (A) e o raio hidráulico (R) foram 

determinados por meio de uma função linear ajustada que relaciona essas variáveis com a cota 

da superfície da água na estação fluviométrica estudada. Utilizaram-se 8 pontos obtidos a 

partir das simulações em regime permanente. A velocidade v foi obtida, dividindo-se a vazão 

pela área. O termo n refere-se ao coeficiente de rugosidade utilizado para o cálculo de Sf. L 

corresponde à largura do canal. A perda de carga Sf foi determinada, utilizando-se a equação 

de Manning. A Equação 5.2 fornece o valor de 0, e, finalmente, *

sQ  é o valor final, dado em 

t/s, obtido, multiplicando-se qs pela largura L e pela massa específica do material em 

suspensão s. 

Tabela 5.4 – Planilha de cálculo da capacidade de transporte de sedimentos 

Tempo 

(dias) 

Q 

(m
3
/s) 

Z 

(m) 

A  

(m
2
) 

R  

(m) 

n v 

(m/s) 

L  

(m) 

Sf 

(m/m) 
0 

(Pa) 

qs 

(m
3
/s/m) 

*

sQ  

(t/s) 

01/01/97 132.928 5,95 153.177 16,08 0,03 0,87 9.529 0,000017 2,69 0,00250 61,87 

02/01/97 134.030 5,92 152.822 16,04 0,03 0,88 9.529 0,000017 2,75 0,00261 64,60 

03/01/97 133.722 5,93 152.941 16,05 0,03 0,87 9.529 0,000017 2,73 0,00257 63,79 

04/01/97 133.683 5,95 153.177 16,08 0,03 0,87 9.529 0,000017 2,72 0,00255 63,29 

Na Figura 5.3, pode-se observar a variação da capacidade de transporte ( *

sQ ) ao longo do rio 

Amazonas, entre Manacapuru e Óbidos, para alguns dias do ano simulado, tanto em águas 

baixas como em águas altas. Confirma-se, assim, que o valor da capacidade de transporte está 
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relacionado ao comportamento da vazão ao longo do ano. Verifica-se, ainda, que há um 

aumento da capacidade de transporte logo após as confluências com os rios Negro e Madeira 

resultado do aporte de vazão desses rios. A tendência normal é a diminuição do valor de *

sQ  

de montante para jusante com exceção de situações em que há aporte de vazão. No entanto, 

observou-se o inverso nos valores encontrados em águas altas para a estação de Óbidos ( *

sQ  

em Óbidos maior que *

sQ  em Parintins). O mesmo fenômeno ocorre em Parintins durante as 

águas baixas onde o valor de *

sQ  é maior que em Itacoatiara. Esse fenômeno pode ser 

explicado pelas características geométricas dessas duas seções. Como a largura do rio é menor 

nessas estações, a diminuição da área da seção transversal provoca um aumento da velocidade 

da água e, consequentemente, o acréscimo da capacidade de transporte. 
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Figura 5.3 - Variação da capacidade de transporte de sedimento entre Manacapuru e Óbidos 

Em campanha do projeto HiBAm realizada em novembro de 2000, realizou-se a amostragem 

ao longo de toda a profundidade do rio Amazonas em Óbidos, permitindo a obtenção de um 

valor mais realista da vazão em massa. O valor encontrado (Qs = 8 t/s) está próximo dos 

valores obtidos no cálculo da capacidade de transporte para a mesma época do ano conforme 

Figura 5.3. 

A Figura 5.4 mostra o resultado do cálculo da capacidade de transporte em mg/l para a 

estação de Óbidos no ano de 1997 (C*). Os resultados são comparados com as concentrações 

provenientes da análise de amostras (Csus) de 1997 e 1998, permitindo avaliar os resultados 
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dos cálculos. Percebe-se que a capacidade de transporte de sedimentos é superior ao 

transporte que ocorre na realidade. Uma razão para os resultados muito diferentes pode estar 

relacionada ao fato de que os valores medidos são provenientes de amostras coletadas na 

superfície. Como se sabe, a concentração na superfície é inferior à concentração em zonas 

mais profundas. 
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Figura 5.4 – Variação da concentração de sedimentos em Óbidos 

Deve-se ressaltar que essa aplicação foi realizada de maneira simplificada e utilizando-se 

resultados de um modelo hidrodinâmico que não teve uma calibração totalmente satisfatória, 

além de ter-se trabalhado com apenas dois anos de dados. Por esses motivos, deve-se ter 

cautela na utilização dos resultados obtidos, sendo mais adequado encará-lo como um estudo 

preliminar. 

Simultaneamente ao desenvolvimento deste trabalho, realizou-se um outro trabalho de 

dissertação na França que utilizou esta modelagem no estudo da capacidade de transporte de 

material em suspensão no rio Amazonas. Nesse trabalho, desenvolveu-se uma unidade no 

modelo SIC responsável pela modelagem sedimentológica. Os resultados obtidos foram 

considerados coerentes quando comparados com os dados disponíveis. 
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6 - CONCLUSÕES 

A bacia do rio Amazonas possui algumas dificuldades no que se refere à obtenção de dados 

necessários para a modelagem hidrodinâmica. Em função dessa característica, fez-se 

necessária uma série de simplificações que em maior ou menor grau, dependendo da 

simplificação, contribuíram para a qualidade dos resultados encontrados neste trabalho. As 

principais simplificações foram:  

1. cálculo da vazão de contribuição lateral realizada com base no balanço anual dos 

hidrogramas de montante e jusante, distribuição temporal desse volume ao longo do ano a 

partir de pluviogramas mensais da região modelada e distribuição espacial homogênea;  

2. determinação da vazão em Moura a partir de hidrogramas de estações localizadas a 

montante;  

3. obtenção da altimetria nas estações de Moura, Vista Alegre e Jatuarana de forma indireta e 

sem a precisão necessária; 

4. determinação da altimetria nas seções ao longo do rio utilizando-se o perfil da superfície 

d’água do dia da medição com o ADCP; 

5. os levantamentos altimétricos nas estações de Manaus, Manacapuru e Itacoatiara, obtidos 

por meio de nivelamento do IBGE, apresentaram imprecisão e inconsistência e precisaram 

ser modificadas utilizando-se como referência outras estações niveladas com GPS e 

modelo do geóide; 

6. o modelo SIC não permitiu, na versão utilizada, a inserção da vazão lateral de forma 

regular para todo o percurso do rio, tendo, nesse caso, que se adicionar essa vazão nos 

nós. 

Apesar das simplificações citadas, os resultados obtidos durante a calibração do regime 

permanente são bons. A calibração automática realizada com o SIC, utilizando-se as linhas 

d’água da fase de ascenso do rio, indicou que existe uma variação do coeficiente de 

rugosidade de Manning (n) com relação à cota. A explicação para essa variação pode estar na 

influência dos igarapés e paranás existentes em grande quantidade na região (representados 

pelo leito médio) ou na dinâmica das dunas formadas no leito do rio. Optou-se pela primeira 

hipótese, sem que isso represente um descarte da importância da segunda. A introdução do 

leito médio eliminou a variação de n, mas a porcentagem da vazão total que passa nessa parte 
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do canal mostrou-se alta quando comparada com os valores estimados da vazão dos canais 

secundários (igarapés e paranás). 

Em regime transitório, a calibração não apresentou a mesma qualidade do regime permanente. 

A introdução do leito maior não foi capaz de armazenar e liberar parte da vazão de forma 

adequada. O problema pode estar relacionado à maneira como se dá a relação entre o leito 

maior e o leito principal do rio (porção em que há escoamento): o modelo trabalha com a 

mesma cota nas duas zonas, fazendo-se a hipótese de que as perdas de energia entre as duas 

zonas são desprezíveis. Realizando o cálculo dessa forma, o volume de água armazenado em 

uma determinada cota, durante o ascenso, será liberado durante o descenso na mesma cota. 

Pôde-se perceber que, no hidrograma calculado, na parte superior (cheia) há uma 

superestimação da vazão, enquanto na parte inferior (estiagem) há uma subestimação. Isso 

significa que a água deveria ser armazenada na cheia e liberada algum tempo depois em uma 

cota mais baixa. O modelo SIC ainda não é capaz de representar essa situação, pois, na versão 

utilizada, o leito maior dispõe-se paralelamente ao leito menor. Por esse motivo, a calibração 

do regime transitório ficou comprometida. Para uma representação satisfatória das áreas de 

inundação, o modelo deve representar o leito maior como zonas de enchentes isoladas. Essas 

zonas devem ser ligadas ao leito menor por meio de canais que representem a perda de 

energia entre o leito principal e a área de inundação. 

Após a calibração e verificação, o modelo apresenta a seguinte precisão em simulações que 

venham a ser realizadas: o erro padrão da estimativa da vazão em Óbidos é de 10.000 m
3
/s e o 

erro da cota calculada nas estações fluviométricas é de 50 cm. 

As aplicações realizadas neste trabalho mostraram que a modelagem hidrodinâmica é 

indispensável para a elaboração de alguns trabalhos. Verificou-se, por exemplo, que a análise 

estatística das cotas das estações fluviométricas próximas à Manaus não é capaz de quantificar 

o efeito da sincronização das cheias dos rios Negro, Solimões e Madeira sobre a cota em 

Manaus. Além disso, o estudo da capacidade de transporte de sedimento só é possível com 

informações como velocidade e raio hidráulico ao longo do rio, fornecidas pelo modelo 

hidrodinâmico. 

6.1 - RECOMENDAÇÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

Como recomendação para trabalhos futuros, sugerem-se as seguintes melhorias, dispostas em 

três categorias:  
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Dados de entrada 

1. determinar uma altimetria mais consistente nas estações e realizar levantamento 

altimétrico nas estações localizadas nos principais afluentes. Além de Vista Alegre no rio 

Madeira e Moura no rio Negro, é importante o levantamento altimétrico na estação de 

Oriximiná, no rio Trombetas, já que essa estação possui curva chave. A entrada de outros 

afluentes no sistema diminuirá a importância da vazão lateral;  

2. realizar levantamento altimétrico em Jatuarana no rio Amazonas;  

3. realizar calibragem de uma curva-chave no rio Negro em Moura ou em Manaus. 

Conhecimento dos processos físicos 

1. analisar a dinâmica das dunas no leito do rio e avaliar sua influência sobre a variação do 

coeficiente de rugosidade;  

2. utilizar imagens de satélite para analisar a variação temporal e espacial da superfície do 

leito maior para representá-lo de forma mais realista no modelo. 

SIC e parte numérica 

1. avaliar a influência do passo de tempo sobre o cálculo do regime transitório uma vez que, 

apesar do SIC utilizar um esquema implícito, algumas simulações apresentaram 

instabilidade na época de estiagem;  

2. avaliar os problemas apresentados na geometria do canal nos afluentes Madeira e Negro 

durante algumas simulações;  

3. solicitar junto ao CEMAGREF o lançamento de versão do SIC capaz de inserir a vazão 

lateral na forma de vazão por unidade de comprimento do canal e capaz de representar a 

perda de carga entre os leitos maior e principal. 

Os resultados obtidos com este trabalho podem ser considerados como o passo inicial para a 

modelagem hidrodinâmica de toda a bacia amazônica. Os conhecimentos, dificuldades e 

metodologias frutos desta dissertação poderão ser utilizados na modelagem de outras partes 

da bacia. No entanto, antes disso, deve-se implementar as mudanças e atividades necessárias 

para que se melhore a modelagem da região aqui estudada. 
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A - CURVAS-CHAVE 

A.1 - CURVA-CHAVE EM MANACAPURU 

Antes de iniciar o levantamento da curva-chave, deve-se verificar alguns itens importantes 

para execução de uma boa calibragem. Jaccon e Cudo (1986) chamam a atenção para os 

seguintes aspectos 

 Homogeneidade dos dados limnimétricos: todas as cotas se referem a uma 

mesma régua ou a um mesmo RN; 

 Continuidade dos dados limnimétricos: considera-se contínua a série de cotas 

que não possui lacunas; 

 Levantamento das descargas: método e aparelhagem utilizados, elementos 

geométricos e velocidade; 

 Repartição das medições: a repartição deve se dar com relação ao tempo e com 

relação ao intervalo de cotas. As cotas máxima e mínima observadas nas 

medições devem estar próximas das cotas registradas e, preferivelmente, as 

medições de vazão devem contemplar todo o intervalo de cotas observados de 

forma bem distribuída. 

O posto de Manacapuru, com área de drenagem de 2.147.736 km
2
, apresenta boa 

homogeneidade na série de cotas, visto que a mesma refere-se a uma mesma régua. As cotas 

máxima e mínima observadas são respectivamente: 2.462 e 954 cm com relação ao nível do 

mar. As cotas de medição de vazão máxima e mínima foram: 2.458 e 1.107 cm. Para as cotas 

altas não há necessidade de extrapolação da curva-chave visto que a diferença entre a cota 

máxima observada e a medida é de apenas 4 cm. As cotas mínimas medida e observada 

possuem uma diferença de 153 cm, necessitando, assim, de extrapolação no ramo inferior da 

curva-chave. 

As medições mostram-se bem distribuídas entre as vazões de cheia e estiagem conforme pode 

ser visto na Figura A.1. Os métodos utilizados nas medições foram: grandes rios e barco 

ancorado até 1994; e, a partir desse ano, o aparelho ADCP, no âmbito do projeto HiBAm. No 

total, 153 medições foram realizadas, dos quais 17 com o ADCP. A Figura A.2 traz  a 

disposição das medições no gráfico cota/vazão e indica as vazões medidas durante o ascenso e 
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descenso do rio. Verifica-se que a estação de Manacapuru possui uma tendência de não 

univocidade, ou seja, as vazões de ascenso do rio são maiores que as vazões de descenso. 

Apesar dessa constatação, será realizada a calibragem da estação utilizando-se três métodos: 

a) relação biunívoca; b) método do desnível normal e c) método do gradiente limnimétrico. 
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Figura A.1 – Série de cotas e medições  
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Figura A.2 – Medições de vazão 

A.1.1 - Relação biunívoca 

Primeiramente realizou-se a calibragem admitindo-se que a relação entre a cota e a vazão é 

biunívoca. A curva-chave juntamente com as medições é apresentada na Figura A.3. A 
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relação cota/vazão é dada por meio dos valores que constam na Tabela A.1 (de 50 em 50 

centímetros). Para o cálculo do desvio entre a vazão medida (Qmed) e vazão calculada (Qcal) 

utilizaram-se dois critérios: 

 Desvio médio absoluto: 
cal

calmed

Q

QQ

N

1
DM , dado em  porcentagem; 

 Erro Padrão: 
N

QQ
EP

2

calmed , dado em m
3
/s, onde N é o número de 

medições. 
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Figura A.3 – Curva – chave em regime uniforme 

Tabela A.1 – Relação cota/vazão 

Cota (cm) Q (m
3
/s) Cota (cm) Q (m

3
/s) Cota (cm) Q (m

3
/s) Cota (cm) Q (m

3
/s) 

1070 47000 1470 67000 1870 97700 2270 133500 

1120 49000 1520 70600 1920 101900 2320 138300 

1170 51000 1570 74200 1970 106200 2370 143200 

1220 53000 1620 78000 2020 110500 2420 148200 

1270 55000 1670 81700 2070 115000 2470 155000 

1320 57500 1720 85600 2120 119500 2500 160000 

1370 60200 1770 89500 2170 124000   

1420 63500 1820 93600 2220 128700   

Esses critérios serão utilizados também nos outros métodos de calibragem de curva-chave 

para que se possa avaliar qual método melhor se adapta à estação. Para a curva-chave 

biunívoca chegou-se aos seguintes valores: DM = 7,19 % e EP = 9.044 m
3
/s. 
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A.1.2 - Desnível normal 

Base teórica do método 

De acordo com Jaccon e Cudo (1986), o método consiste em corrigir a vazão Q, 

correspondente à cota Z, quando a declividade da linha d’água ou desnível D, entre duas 

réguas separadas por uma distância L, difere do valor normal Dn. O desnível normal Dn 

corresponde à vazão do rio quando seu regime é uniforme.  

Para uma dada cota Z, duas descargas diferentes Q1 e Q2, escoam com desníveis diferentes, 

calculados pela fórmula de Manning 

 31
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Q                                (A.1) 
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Q                     (A.2) 

onde LZZS '

11  e LZZS '

22 , com '

1Z  e 
'

2Z  as cotas lidas na régua secundária. 

Dividindo-se as Equações A.1 e A.2, fica 
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onde D1 e D2 são os desníveis entre as duas réguas. A Equação A.3 pode ser escrita para o 

desnível normal Dn que corresponde à descarga Qn 

 

21

nn D

D

Q

Q
 

Q/Qn = a.(D/Dn)
b
                    (A.4) 

onde a e b são parâmetros que devem ser determinados. 

A superfície de calibragem que transforma  a cota em vazão é, então, representada por: 
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 Curva de calibragem com desnível normal, equivalente ao regime uniforme: Qn = 

f(Z, Dn), com Dn constante; 

 Curva de correção de descarga (Equação A.4): Q/Qn = a.(D/Dn)
b
. 

O roteiro para a construção da curva de calibragem é constituído por (Jaccon e Cudo, 1986): 

a) Escolha da estação secundária que deverá possuir distância suficiente para que o desnível 

possa ser medido com precisão. Por outro lado, a distância não pode ser muito grande 

pois, nesse caso, o desnível deixa de ser um bom indicador da declividade hidráulica; 

b) Escolha do desnível normal (Dn): Dn é o valor do desnível mais frequente ao longo do 

período; 

c) Traçado da curva de calibragem com desnível normal: o objetivo aqui, é traçar uma curva 

em regime uniforme, baseando-se no valor dos desníveis do dia das medições. Deve-se 

utilizar as medições cujo desnível seja próximo do desnível normal; 

d) Cálculo das razões Q/Qn e D/Dn: Qn é calculado pela curva traçada no item b); 

e) Traçado da curva de correção de descarga Q/Qn = f(D/Dn), correspondente à Equação 

(A.4); 

f) Cálculo das descargas Qn a partir da Equação A.4.  

O objetivo desse procedimento é determinar os valores de a e b na Equação A.4. Deve-se 

repetir o roteiro a partir do item c) até que a diferença entre Qn e a vazão determinada em 

regime uniforme seja mínima. Na maioria das vezes, duas iterações são suficientes. 

A aplicação do método do desnível normal é aconselhável para estações com perfil estável e 

sem inversão da declividade superficial (S  0). A instabilidade do perfil produz uma 

dispersão dos pontos que torna difícil a distinção com a dispersão devido à variação da 

declividade. 

Teste 

Antes de utilizar o método do desnível normal, realizou-se um teste para verificar se o método 

é adequado para o posto de Manacapuru. O teste, que recebe o nome de  método da raiz 

quadrada do desnível, consiste em se admitir que a relação Q/Qn = f(D/Dn) tem por expressão 
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Q/Qn = (D/Dn)
1/2

 e o desnível normal Dn = 1,0 m. Partindo dessas suposições têm-se a 

expressão 

Qc = Q/D
0,5

                                 (A.5) 

onde Qc representa as vazões corrigidas e D é o desnível entre os postos de Manacapuru e 

Manaus. Com a Equação A.5, determinam-se os pontos da Figura A.4. A equação ajustada 

para esses pontos é dada por 

Z = 1,1041.Qr
0,6654

          (A.6) 

onde Qr corresponde à vazão em regime uniforme. 

Verificou-se uma redução de dispersão das medições em 22,93%, utilizando-se o critério do 

desvio médio absoluto, ou seja, o desvio da vazões medidas com relação à Qb (vazão da curva 

biunívoca) é de 7,19%, enquanto o desvio das vazões Qc com relação à curva Qr é de 5,54%. 

Uma boa redução de dispersão significa que o desnível é um bom indicador das variações da 

declividade hidráulica. O valor 22,93% pode ser considerado uma boa redução de dispersão. 
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Figura A.4 – Método da raiz quadrada do desnível 

Aplicação do método 

a) Escolha do desnível normal 
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O desnível normal foi determinado, utilizando-se os dados de cotas decendiais dos anos de 

1994 a 1996 e as cotas dos dias referentes às medições, com um total de 256 valores divididos 

em classes como mostrado na Figura A.5. A classe modal é verificada no intervalo de 200-

210 com um total de 47 valores. O desnível normal é dado pela média da classe: Dn = 205 cm. 

Por meio da Figura A.6, que relaciona o desnível entre Manacapuru e Manaus com a cota em 

Manacapuru, pode-se verificar a tendência do desnível estar mais concentrado próximo ao  

valor de 200 cm, confirmando, assim, o valor encontrado pelo método da divisão por classes. 
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Figura A.5 – Histograma dos desníveis 
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Figura A.6 – Desnível x Cotas em Manacapuru 
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b) Vazão normal 

O passo seguinte consiste em traçar a curva de calibragem com o desnível normal, mostrada 

na Figura A.7. Esse traçado é feito de forma intuitiva, apoiando-se nas medições que foram 

realizadas com desnível próximo de Dn. Utilizou-se um total de 49 medições cujo, desnível se 

apresentou entre 195 e 215 cm. A equação resultante da curva da Figura A.7 é 

6369,0

nQ2043,1Z            (A.7) 

com coeficiente de correlação de 0,9687. O valor de Qn na Tabela A.2 é encontrado 

utilizando-se a Equação (A.7). A Tabela 4.2 traz apenas as medições dos anos de 1973 e 

1974.  
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Figura A.7 - Curva de Calibragem – 1° Traçado 

c) Curva de correção da descarga 

Com os valores de Q/Qn e D/Dn na Tabela A.2, plotou-se a curva de correção de descarga 

referente ao primeiro traçado (Figura A.8). A equação correspondente é dada por 

3652,0

nn

c
D

D
9899,0

Q

Q
K                   (A.8) 
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onde Q é a vazão medida, Dn é o desnível normal, Qn a vazão normal (depende de Z), D o 

desnível e Kc é o coeficiente de correção utilizado para calcular a vazão Q = Qn.Kc. 

A curva-chave pode ser representada pelos seguintes elementos: 

 Curva de calibragem para leitura das descargas com desnível normal (Dn=2,05 

m): 
6369,0

nQ2043,1Z ;  

 Curva de correção de descarga: 

3652,0

nn D

D
9899,0

Q

Q
. 

Tabela A.2 – Primeiro Traçado (Desnível normal) 

Data CotaMau CotaMan Q (m
3
/s) D (m) D/Dn Qn (m

3
/s) Q/Qn Kc Qc (m

3
/s) 

11/05/73 2204 1993 132593 2,11 1,029 132566 1.000 1.000 132542 

12/05/73 2213 1999 141481 2,14 1,044 133417 1.060 1.006 140699 

17/09/73 2100 1929 117664 1,71 0,834 122877 0.958 0.926 127003 

19/11/73 1606 1444 68966 1,62 0,790 80648 0.855 0.908 75924 

21/01/74 1857 1665 93768 1,92 0,937 101302 0.926 0.966 97018 

19/03/74 2053 1868 105264 1,85 0,902 118587 0.888 0.953 110400 

13/05/74 2281 2051 134368 2,30 1,122 139910 0.960 1.032 130153 

08/06/74 2333 2124 140113 2,09 1,020 144950 0.967 0.997 140547 

14/07/74 2354 2160 130675 1,94 0,946 147004 0.889 0.970 134694 

13/09/74 2087 1917 108367 1,70 0,829 121685 0.891 0.924 117219 

19/11/74 1748 1551 81932 1,97 0,961 92123 0.889 0.976 83980 
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Figura A.8 – Curva de Correção de Descarga – 1° Traçado  



 122 

O desvio entre a vazão medida (Q) e a vazão em regime uniforme (Qn) é dado por 

N

1

Q

QQ
Q

N

1 n

n
. O desvio entre a vazão corrigida (Qc) e Qn é dado por 

N

1

Q

QQ
Q

N

1 n

nc

c . Quanto menor o valor de Qc, melhor será o resultado da 

calibragem. Nessa primeira iteração obteve-se Q = 7,95% e  Qc = 5,73%. A redução de 

dispersão de entre Q e Qc foi de 28,00%. Esse valor foi encontrado calculando-se: ( Q-

Qc)/ Q.  

Utilizando-se os critérios de Desvio médio e Erro Padrão chega-se aos desvios entre vazão 

medida e vazão calculada pelas equações da curva-chave (regime uniforme e correção de 

descarga): DM = 5,73% e EP = 6.916 m
3
/s. 

d) Segunda iteração 

Os resultados da primeira tentativa de determinar a curva-chave podem ser melhorados, 

fazendo-se uma segunda iteração. Se a teoria do desnível normal está correta, cada medição Q 

corresponde a uma vazão normal Q/Kc. Isso permite ajustar os valores de Qn sobre uma 

nuvem de pontos cota versus Q/Kc. O objetivo da 2° iteração é melhorar o ajuste dos valores 

de Qn. 

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2200

2400

2600

50000 70000 90000 110000 130000 150000 170000

Vazão (m
3
/s)

C
o
ta

 (
cm

)

 
Figura A.9 – Curva de calibragem – 2° Traçado 
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Na segunda iteração, a curva de calibragem é construída a partir do primeiro traçado, com os 

valores de CotaMau e Qc da Tabela A.2 (Figura A.9). A curva de calibragem possui 

coeficiente de correlação de R = 0,9712, com a seguinte representação: 

6664,0

nQ8565,0Z           (A.9) 

Prosseguindo com os mesmos procedimentos realizados no primeiro traçado, determina-se a 

curva de correção de descarga do segundo traçado, dada pela Equação A.10, com coeficiente 

de correlação: R = 0,6429. A Figura A.10 mostra a curva de correção do 2º traçado.  
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Figura A.10 – Curva de Correção de Descarga – 2° Traçado 

A redução de dispersão da segunda iteração foi de 29,30%, de Qc = 7,67% para Qc = 

5,42%. Os desvios entre vazão medida e vazão calculada pelas equações da 2° iteração são: 

DM = 5,42% e EP = 6.643 m
3
/s. Houve uma pequena melhora, mas a curva de correção de 

descarga não mudou de forma significativa. Dessa maneira, não é necessária a execução de 

outra iteração. A relação cota/vazão em Manacapuru é, então, definida por 
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 Curva de calibragem para leitura das descargas com desnível normal (Dn=2,05 

m): 6664,0

nQ8565,0Z ;  

 Curva de correção de descarga: 

369,0

nn D

D
9907,0

Q

Q
. 

O baixo valor do coeficiente de correlação da curva de correção de descarga não é motivo de 

preocupação. Realizou-se uma segunda calibragem da curva-chave utilizando apenas as 

medições de vazão compreendidas entre 1990 e 1999. As equações das curvas em regime 

uniforme e de correção de descarga encontradas foram respectivamente: 6681,0

nQ8177,0Z  e 

Q/Qn = 1,0078.(D/Dn)
0,3763

, com coeficientes de correlação R = 0,9905 e R = 0,8392. Verifica-

se que as equações sofreram pequena modificação em seus coeficientes e expoentes. Por outro 

lado, o coeficiente de correlação da curva de correção registrou uma melhora considerável. 

Com isso, conclui-se que, mesmo retirando-se algumas medições duvidosas, com o objetivo 

de melhorar o coeficiente de correlação, não haverá grandes mudanças na equação de 

correção de descarga. 

A.1.3 - Gradiente limnimétrico 

Base teórica do método 

De acordo com Jaccon e Cudo (1986), o método do gradiente limnimétrico consiste em 

corrigir a vazão Q, correspondente à cota Z, quando a cota da água na estação varia com o 

tempo. Essa variação recebe o nome de gradiente limnimétrico. 

Para uma dada cota Z, duas descargas Q1 e Q2, que escoam com gradientes limnimétricos 

diferentes, são calculados pela equação de Chézy como segue 

 21

0

21

0 SRCAQ                   (A.11) 

 
2121 SRCAQ                   (A.12) 

A Equação A.11 indica o regime uniforme e a Equação A.12 representa o regime 

gradualmente variado. Em regime gradualmente variado, no intervalo de tempo t, a cota 

varia e resulta em uma mudança da declividade da superfície da água: 
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 S = Z/ x                   (A.13) 

onde Z é a variação da cota e x é a distância percorrida pela onda de cheia no tempo t. 

Denominando-se por c a celeridade da onda de cheia, tem-se que: x = c. t. Substituindo essa 

expressão em A.13: 

 
tc

Z
S                               (A.14) 

Como S = S0 + S, a Equação A.12 fica 

 
21

0

21 SSRCAQ                  (A.15) 

Dividindo as Equações A.15 e A.11, obtêm-se 

 
0

2

0 Sc

1

t

Z
1

Q

Q
                 (A.16) 

Denominando y = Q/Q0, G = Z/ t e k = 1/(8,64x10
6
.c.S0), a Equação A.16 fica 

 y
2
 – 1 = k.G                   (A.17) 

onde G é o gradiente limnimétrico e k é uma constante que incorpora a declividade média do 

fundo, a celeridade c e a constante de transformação de unidades (m/s em cm/dia). 

O método do gradiente limnimétrico não pode ser aplicado à superfícies de calibragem que 

tem por origem uma variação do controle de jusante pois, nesse caso, o regime de escoamento 

não é mais o único fator das variações do gradiente. O procedimento de aplicação do método 

é semelhante ao visto para o desnível normal. Todos os passos são descritos a seguir. 

Aplicação do método 

a) Cálculo do gradiente 
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Para cada medição calculou-se o gradiente limnimétrico (G) correspondente ao dia da 

medição (Tabela A.4). O gradiente foi definido pela seguinte fórmula 

G = (Zd+1 – Zd-2)/3                  (A.18) 

onde Zd+1 corresponde à cota do dia seguinte à medição e Zd-2 representa a cota de dois dias 

antes. 

b) Traçado da curva de calibragem média 

A partir dos pontos das medições, plotou-se a Curva de Calibragem Média, procurando passá-

la entre os pontos de gradiente positivo e negativo, e, se existir, por cima dos pontos de 

gradiente nulo, como mostrado na Figura A.11.  Essa curva é dada pela Tabela A.3. 
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Figura A.11 – Curva de Calibragem Média (Regime Uniforme) – 1° Traçado 

Tabela A.3 – Curva – chave com gradiente nulo 

Cota (cm) Q (m
3
/s) Cota (cm) Q (m

3
/s) Cota (cm) Q (m

3
/s) 

1020 42500 1570 74000 2120 120000 

1070 45000 1620 78000 2170 125000 

1120 48000 1670 82000 2220 130000 

1170 51000 1720 86000 2270 135000 

1220 53000 1770 90000 2320 139000 

1270 56000 1820 94000 2370 144000 

1320 58000 1870 98000 2420 150000 

1370 61000 1920 102000 2470 156000 

1420 64000 1970 106000 2520 165000 

1470 67000 2020 111000   

1520 70500 2070 115000   
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A curva de calibragem média corresponde ao movimento uniforme, ou seja, é a relação cota-

descarga para o gradiente limnimétrico igual a zero. 

c) Reta de correção de descarga 

Dá-se continuidade à calibragem da curva-chave construindo-se a Tabela A.4, onde: Q0 

corresponde à vazão em movimento uniforme, dada pela Tabela A.3; 1QQ1y
2

0

2  e 

kG1QQc , onde k corresponde ao coeficiente da reta de correção de descarga (Figura 

A.12), construída com os dados de y
2
-1 (ordenada) e G (abscissa). No primeiro traçado, a reta 

de correção determinada foi: 

y 
2
-1 = 0,0112.G                  (A.19) 

em que Qc é a vazão corrigida utilizada para construir a curva em regime uniforme do 

segundo traçado, cujos valores estão apresentados na Tabela A.5 e representados na Figura 

A.13. 

Tabela A.4 – Primeiro traçado (Gradiente) 

Data Cota (cm) Q (m
3
/s) Grad. (cm/d) Q0 (m

3
/s) y

2
-1 Qc (m

3
/s) 

11/05/73 2204 132593 4.67 128400 0.07 129315 

12/05/73 2213 141481 4.67 129300 0.20 137984 

17/09/73 2100 117664 -6.00 118000 -0.01 121750 

19/11/73 1606 68966 0.00 76880 -0.20 68966 

21/01/74 1857 93768 1.33 96960 -0.06 93088 

19/03/74 2053 105264 5.33 113640 -0.14 102306 

13/05/74 2281 134368 1.67 135880 -0.02 133153 

08/06/74 2333 140113 1.67 140300 0.00 138846 

14/07/74 2354 130675 -1.33 142400 -0.16 131644 

13/09/74 2087 108367 -10.00 116700 -0.14 114869 

19/11/74 1748 81932 -1.33 88240 -0.14 82540 

A redução da dispersão da vazão medida com relação à vazão em regime uniforme ( Q) e da 

vazão corrigida com relação à vazão em regime uniforme ( Qc), no primeiro traçado, é de 

12,62%. Os desvios entre vazão medida e vazão calculada pelas equações da curva-chave são: 

DM = 7,28% e EP = 9.204 m
3
/s. 
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Figura A.12 – Reta de Correção de Descarga – 1° Traçado 
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Figura A.13 – Curva de Calibragem em Regime Uniforme – 2° Traçado 

Tabela A.5 - Curva em regime uniforme para o 2° traçado 

Cota (cm) Q (m
3
/s) Cota (cm) Q (m

3
/s) Cota (cm) Q (m

3
/s) Cota (cm) Q (m

3
/s) 

1020 42000 1420 64300 1820 94232 2220 129204 

1070 44500 1470 67742 1870 98333 2270 133920 

1120 47000 1520 71287 1920 102512 2320 138711 

1170 50000 1570 74912 1970 106768 2370 143578 

1220 52500 1620 78617 2020 111102 2420 148519 

1270 55000 1670 82402 2070 115513 2470 155000 

1320 58000 1720 86266 2120 120000 2520 165000 

1370 61000 1770 90210 2170 124564   
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d) Segunda iteração 

Da mesma forma com que se procedeu no método do desnível normal, pode-se melhorar a 

calibragem da curva-chave por meio de uma 2° iteração. Para a construção do segundo 

traçado, efetuaram-se os mesmos passos do primeiro, utilizando-se, agora, a curva em regime 

uniforme dada pela Tabela A.5. A redução de dispersão do segundo traçado foi de 13,37%.  

Os desvios entre a vazão medida e a vazão calculada pelas equações da 2° iteração são: DM = 

6,26% e EP = 8.132 m
3
/s. Como não houve grande melhoria da redução de dispersão, não foi 

necessário a realização da terceira iteração. A reta de correção de descarga do segundo 

traçado é mostrada na Figura A.14, e sua equação é dada por 

y
2
-1 = 0.0114.G                             (A.20) 

A calibragem da curva-chave de Manacapuru, utilizando-se o método do gradiente 

limnimétrico é definida por: 

 Curva em “Regime Uniforme” representada pela Tabela A.5; 

 Curva de correção de descarga com equação: 

Q = Q0 (1+0,0114.G)
1/2

                 (A.21) 

-0.5

-0.4

-0.3

-0.2

-0.1

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

-30 -20 -10 0 10 20 30

G (cm/d)

y
2
-1

 
Figura A.14 – Reta de Correção de Descarga – 2° Traçado 
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A.1.4 - Conclusão 

Um resumo com os valores dos desvios das vazões medidas e calculadas por cada método é 

apresentado na Tabela A.6, permitindo realizar uma comparação da eficiência dos mesmos.  

Tabela A.6 – Valores dos critérios para os três métodos 

Método Desvio médio absoluto – DM (%) Erro Padrão – EP (m
3
/s) 

Relação biunívoca 7,19 9.044 

Desnível normal 5,42 6.643 

Gradiente limnimétrico 6,26 8.132 

Como dito anteriormente, a relação cota/vazão em Manacapuru apresenta uma tendência de 

laço, onde as vazões de ascenso do rio são maiores que as vazões de descenso (Figura A.2). 

Por esse motivo, apesar da dispersão da curva biunívoca não ser muito grande, optou-se por 

utilizar um método que corrige a vazão por meio da declividade da linha d’água do rio. Entre 

o método do desnível normal e o gradiente limnimétrico verifica-se que o primeiro apresenta 

um menor desvio entre as vazões calculadas e medidas. Além disso, conforme as Figuras 

A.12 e A.14, que representam a reta de correção de vazões do método do gradiente 

limnimétrico, verifica-se a presença de pontos nos quadrantes 2 e 4, o que, teoricamente, não 

é possível. De acordo com a base teórica do método, Q deve ser maior que Q0, na fase de 

ascenso, e menor, na fase de descenso. Caso isso não se verifique, y
2
–1 terá sinal contrário ao 

sinal de G, resultando, com isso, em uma correção inadequada da vazão. 

Outro ponto a favor do método do desnível normal está relacionado à redução de dispersão 

dos desvios absolutos Q e Qc. O método do Dn apresentou redução de 29,30% enquanto o 

gradiente conseguiu reduzir apenas 13,37%.  

A partir dessas constatações, chega-se à conclusão que o método do desnível normal é o mais 

apropriado para a calibragem da curva-chave da estação de Manacapuru no rio Solimões. 

A.2 - CURVA-CHAVE EM VISTA ALEGRE 

A série de vazões em Vista Alegre utilizada neste trabalho foi obtida a partir de curva-chave 

calibrada por Cochonneau (2000). Nessa calibragem, utilizaram-se três métodos: curva-chave 
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biunívoca, desnível normal e ajuste de uma função analítica. A função analítica foi descrita no 

Item 3.2.4 na parte que trata da altimetria em Vista Alegre. A Equação 3.7 foi utilizada, 

considerando-se 3 (n, Zf e Dz) e 5 parâmetros (n, Zf, Dz,  e ). No caso do cálculo com 3 

parâmetros,  = 2/3 e  = 1/2. 

Os critérios de avaliação de cada método foram os mesmos utilizados na calibragem da curva-

chave em Manacapuru: desvio médio absoluto (DM) e erro padrão (EP). Os valores dos 

critérios são relacionados na Tabela A.7. 

Tabela A.7 - Valores dos critérios em Vista Alegre 

Método Desvio médio 

absoluto – DM (%) 

Erro Padrão – EP 

(m
3
/s) 

Curva-chave normal 5.740 28,4 

Desnível normal 2.339 5,7 

Ajuste com 3 parâmetros 3.331 17,5 

Ajuste com 5 parâmetros 2.517 10,7 

O método do desnível normal, que obteve os melhores valores dos critérios, de acordo com a 

Tabela 4.7, foi escolhido para calcular a série de vazões em Vista Alegre. 


