
 i 

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA 

FACULDADE DE TECNOLOGIA 
 

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL 
 
 
 

AVALIAÇÃO E REDIMENSIONAMENTO DE REDES PARA 
O MONITORAMENTO FLUVIOMÉTRICO UTILIZANDO O 

MÉTODO SHARP E O CONCEITO DE ENTROPIA 

 
 
 

WILDE CARDOSO GONTIJO JÚNIOR 
 
 
 

DISSERTAÇÃO SUBMETIDA AO DEPARTAMENTO DE 
ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL DA FACULDADE DE 
TECNOLOGIA DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA COMO PARTE 
DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A OBTENÇÃO DO GRAU 
DE MESTRE EM TECNOLOGIA AMBIENTAL E RECURSOS 
HÍDRICOS. 
 
 
APROVADA POR: 
 
 
 
Profº. Sérgio Koide, PhD (UnB – FT/ENC) 
(Orientador) 
 
 
Profº. Oscar Cordeiro Netto, Doutor (UnB – FT/ENC) 
(Examinador interno) 
 
 
Profº. Alain Marie Bernard Passerat de Silans 
(Examinador externo) 
 
 
Brasília, DF, 15 de junho de 2007. 



 ii 

FICHA CATALOGRÁFICA 

GONTIJO JÚNIOR, WILDE CARDOSO 
 
Avaliação e redimensionamento de redes para o monitoramento fluviométrico utilizando o 
método Sharp e o conceito de entropia. 
 
 
xix, 190, 210 x 297 mm (ENC/FT/UnB, M.Sc., Tecnologia Ambiental e Recursos 
Hídricos, 2007) 
 
 
Dissertação de Mestrado – Universidade de Brasília. Faculdade de Tecnologia. 
Departamento de Engenharia Civil e Ambiental. 
1. Redes de monitoramento; 2. Redes fluviométricas; 3. Método para projeto de redes; 4. 
Método Sharp; 5. Método com aplicação do conceito de entropia. I. Universidade de 
Brasília – Faculdade de Tecnologia – Departamento de Engenharia Civil e Ambiental.    
 
 
REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA 

GONTIJO JR., Wilde Cardoso. (2007). Avaliação e redimensionamento de redes para o 

monitoramento fluviométrico utilizando o método Sharp e o conceito de entropia. 

Dissertação de Mestrado, Publicação PTARH.DM-103/2007, Departamento de Engenharia 

Civil e Ambiental, Universidade de Brasília, DF, 190p. 

CESSÃO DE DIREITOS 

NOME DO AUTOR: Wilde Cardoso Gontijo Júnior 
 
TÍTULO DA DISSERTAÇÃO: Avaliação e redimensionamento de redes para o 
monitoramento fluviométrico utilizando o método Sharp e o conceito de entropia. 
 
GRAU: Mestre  ANO: 2007 
 
 
É concedida à Universidade de Brasília permissão para reproduzir cópias desta dissertação 
de mestrado e para emprestar ou vender tais cópias somente para propósitos acadêmicos e 
científicos. O autor reserva outros direitos de publicação e nenhuma parte dessa dissertação 
de mestrado pode ser reproduzida sem autorização por escrito do autor. 
 
 
 
Wilde Cardoso Gontijo Júnior 



 iii

DEDICATÓRIA 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao meu pai Wilde que sempre estará presente, 

À minha mãe Zilca com quem aprendi a lutar, aos meus filhos Paula e Rafael e à minha 

querida esposa Sandra aos quais agradeço sempre por tê-los perto de mim, a todas as 

pessoas de bem que nos ajudam a melhorar esse mundo.   

 
 



 iv 

AGRADECIMENTOS 

Esse trabalho só foi possível graças aos conhecimentos recebidos da equipe de 

professores da UnB, à sua dedicação e competência, principalmente ao professor Sérgio 

Koide, que confiou em mim no desenvolvimento do tema proposto. 

 

Obrigado, professor Koide, pela paciência e orientação na busca do melhor 

caminho a trilhar na elaboração dessa dissertação. 

 

Obrigado, colegas da Agência Nacional de Águas, pela troca de idéias durante a 

elaboração do trabalho e pela colaboração na busca de dados e materiais que muito me 

auxiliaram nas pesquisas que desenvolvi. 

 

Obrigado, especialmente, aos colegas Valdemar Guimarães, Eurides de 

Oliveira, Raymundo Borges, Antônio Cardoso Neto e Marco Antônio Silva. 

 

Agradeço à colega do Instituto Mineiro de Gestão das Águas, Marília Carvalho, 

que me auxiliou na pesquisa dos dados das estações operadas pelo IGAM. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 v 

RESUMO 

O conhecimento das características do regime hidrológico dos cursos d’água em 

uma bacia hidrológica é a base para que possam se desenvolver as ações de gestão dos 

recursos hídricos atendendo aos múltiplos usos aos quais devem servir. 

A formação desse conhecimento se faz a partir da coleta das informações 

relativas às vazões fluviais durante determinado período por intermédio da instalação de 

estações fluviométricas de monitoramento. A rede formada pelas estações deverá ser 

suficiente para a geração das informações que atendam aos diversos usos e ser ótima em 

sua locação. Os dados coletados devem permitir modelar adequadamente o comportamento 

hidrológico na bacia garantindo, independentemente da existência de pontos de 

monitoramento em uma seção específica, a informação desejada naquele ponto. 

A locação das estações, no entanto, tem sido realizada ao longo dos anos, no 

Brasil, de maneira majoritariamente empírica, sem o auxílio de métodos científicos que 

permitam o planejamento de suas instalação, operação e manutenção. 

Esse trabalho pretende reunir os conceitos que devem nortear a construção de 

uma rede de monitoramento fluviométrico assim como os métodos disponíveis na 

bibliografia especializada e, assim, propor um procedimento que, de maneira bastante 

expedita, possa ser aplicado às redes instaladas e a outras a serem propostas. 

Descritos e classificados tais métodos, optou-se pela proposição da aplicação do 

conceito de entropia tanto na locação de estações em bacias sem informações iniciais, 

utilizando-se o método Sharp, quanto na otimização de redes em bacias com dados 

coletados durante vários anos. Esse conceito e seus métodos associados permitem que, da 

análise da topologia da rede de drenagem e do comportamento estatístico das séries de 

dados, seja realizada uma rápida avaliação da rede a ser proposta ou otimizada. 

A aplicação do procedimento proposto a três regiões hidrográficas na bacia do 

rio São Francisco, no Brasil, permitiu analisar as pertinências e dificuldades dos métodos 

utilizados para a avaliação e o redimensionamento de redes de monitoramento de vazões 

além da proposição de novos estudos para o aprimoramento científico correlato. 

 

 

 



 vi 

ABSTRACT 

Information of the hydrologic regime characteristics of the watercourses in a 

hydrologic basin are the starting point for developing water resources management actions 

taking its multiple uses into account. 

Setting up of such knowledge is carried out by means of information about the 

river discharges during certain period through the settlement of monitoring flow stations. 

The network composed by these stations should be enough for generating suitable 

information for giving support to the multiple purposes as well as being optimally located. 

The data generated should allow satisfactory modelling of the hydrologic behaviour of the 

basin, independently of the existence of monitoring points at specific sections, such as to 

ensure information at those points. 

Nevertheless, the location of the stations in Brazil has been almost always 

carried out in empirical fashion without help of scientific methods that could allow 

planning their installation, operation and maintenance. 

This work is aimed at joining up both the concepts that should guide the 

assembling of a flow monitoring network and the methodologies and methods available at 

the specialised bibliography in order to propose a procedure that, in a prompt way, could 

be applied to both the already existing networks and others to be suggested. 

After describing and classifying such methods, it was chosen to apply the 

concept of entropy both in locating stations within basins that are not endowed with initial 

information, using the Sharp method, and in optimising networks within basins in which 

data have been collected during several years. This concept and its associated methods 

allow a quick evaluation for the network to be either proposed or optimised, starting from a 

topological analysis of the drainage network and data series statistic behaviour. 

The procedure application proposed to the three hydrographic regions in the basin 

of the river São Francisco, in Brazil, allowed to analyze the relevancies and difficulties of 

the methods used for evaluation and readjusted of surface water monitoring networks 

beyond the proposal of new studies for respective scientific improvement.  
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