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Princípios de Hidrologia

Henrique de Melo Lisboa, Dr.
Professor do Departamento de Engenharia Sanitária e
Ambiental da Universidade Federal de Santa Catarina
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I N T R O D U Ç ÃO
OBJETIVOS

Apresentar a importância da Hidrologia
para os estudos ambientais.
Discutir a questão da disponibilidade e
escassez dos recursos hídricos.
Apresentar o Ciclo Hidrológico.

1.1

IMPORTÂNCIA DA HIDROLOGIA

O conhecimento da Hidrologia constitui-se num requisito básico indispensável para
o engenheiro projetista de obras hidráulicas, sejam elas um simples bueiro ou uma
barragem. É uma das bases da engenharia dos recursos hídricos e ferramenta
fundamental no processo de planejamento ambiental de uma região.
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1.2

CONCEITO DE HIDROLOGIA

É a ciência que trata das águas da Terra, sua ocorrência, circulação e distribuição,
suas propriedades físicas e químicas, e suas reações com o meio ambiente, incluindo
suas relações com os seres vivos (VILLELA, 1975; CHORLEY e HAGGETT, 1975).
VEN TE CHOW a define como a ciência que estuda as variações dos recursos
hídricos naturais da terra em função das diferentes fases do ciclo hidrológico.

A Hidrologia é hoje uma ciência básica, cujo conhecimento é imprescindível ao
engenheiro, ao agrônomo, ao ecologista, ao geólogo e mais outros profissionais.

1.3

DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS
HÍDRICOS

A água é um recurso vital insubstituível e um fator de produção extremamente
importante para diversas atividades econômicas.
A disponibilidade, uso e controle dos recursos hídricos, preocupação constante ao
longo da história, acentuou-se com a intensa urbanização e industrialização dos
processos de produção a partir do século XIX.
No atual estágio de crescimento econômico acompanhado de uma forte explosão
demográfica, muitas regiões do mundo se defrontam com disponibilidades hídricas
insuficientes. A concentração de demandas vem obrigando o transporte de água a
partir de locais muito distantes do ponto de consumo. A conseqüente alteração do
regime natural das águas superficiais é uma das muitas causas dos desequilíbrios
ambientais.

2

P RIN C ÍPI OS

DE

H ID RO LO GI A E H I D RÁUL IC A

I N TROD UÇ ÃO

Muitos peritos predizem que o homem não será capaz de obter abastecimento
suficiente a partir das fontes superficiais e subterrâneas, havendo necessidade de se
buscar novas alternativas. É claro que esta visão tem seus fundamentos, uma vez que
a causa principal do esgotamento das disponibilidades hídricas é o comprometimento
das águas pela contaminação e diluição de efluentes. Para se ter uma idéia, basta
saber que um metro cúbico de águas poluídas inutiliza dúzias de metros cúbicos das
águas de um rio.
Um estudo mais minucioso indica que os recursos hídricos da Terra são suficientes
para atender às necessidades humanas por tempo indefinido, fazendo-se, porém,
necessária uma revisão das políticas de utilização da água. Os recursos hídricos
podem ser entendidos como inesgotáveis desde que a utilização seja objeto de um
planejamento no qual a conservação tenha sua devida importância.
A necessidade de se preservar e utilizar racionalmente os recursos hídricos
disponíveis na natureza é um problema crucial para a sobrevivência da espécie
humana. Segundo dados da Organização das Nações Unidas (ONU), em pleno
século 21, cerca de 1,2 bilhão de pessoas continua excluída da cota mínima de água.
E os prognósticos são ainda mais assustadores: em 20 anos, a quantidade média de
água disponível para cada indivíduo será reduzida a um terço. Até 2025, a agricultura
irrigada terá de produzir 70% dos alimentos do mundo para atender dois bilhões de
pessoas a mais do que hoje. Com isto, estima-se que as necessidades hídricas
mundiais devam dobrar nos próximos 25 anos, e que quatro bilhões de pessoas metade da população mundial - terão de enfrentar a grave escassez de recursos
hídricos.
A disponibilidade de água de um país é um importante indicador do nível econômico
e a utilização da água está diretamente associada ao desenvolvimento. Somente a
consideração destes fatores pode trazer a compreensão da importância da utilização
adequada da água e a importância maior de sua conservação.
É claro que o quadro da problemática acima esboçado tem caráter muito mais amplo
que aquele concernente à hidrologia. Porém, dentro da área de planejamento dos
recursos hídricos, a hidrologia é uma ferramenta básica para o uso e controle destes
recursos, em uma ótica de utilização racional.
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SITUAÇÃO BRASILEIRAa
Dados da ANA (Agência Nacional de Águas) apontam que o Brasil
possui 18% de todos os recursos hídricos superficiais do planeta, mas
mesmo assim a situação não é tranqüila, devido à distribuição
irregular das principais bacias hidrográficas.
A Bacia Amazônica, por exemplo, concentra 68% da água do país,
mas a região abriga apenas 16% da população. O nordeste, incluindo
toda a Bacia do São Francisco e a Bacia Costeira, tem 16% da água e
28% da população. Já o sudeste, com a Bacia do Paraná e Costeira,
tem 12% dos recursos hídricos, mas concentra 47% da população
brasileira.
A ANA vem trabalhando em três itens principais para melhorar o uso
e a conservação da água no Brasil. O primeiro é a implantação do
Sistema de Gerenciamento dos Recursos Hídricos; o segundo envolve
medidas para combater a escassez de água por problemas naturais e
em decorrência do processo de urbanização acelerada. Em São Paulo,
por exemplo, a disponibilidade dos recursos hídricos hoje se equivale
à do semi-árido do Nordeste. Por fim, é preciso conter a degradação
das bacias hidrográficas nacionais, o que poderá ser acelerado com a
implantação dos Comitês de Bacia.
a. Artigo "Recursos hídricos: degradação já ameaça as reservas brasileiras. Revista
Brasileira de Saneamento e Meio Ambiente (BIO), julho/setembro de 2003, pág. 48

PROCURE SABER

Que problemas relativos a conflitos no uso dos recursos
hídricos existem na sua região ou município?
O que se está fazendo para minimizá-los?.

REFLITA

É fato comprovado que a destruição das florestas tem
seus efeitos sobre os recursos hídricos. Este é o caso da
Mata Atlântica, altamente devastada. Veja o que restou
desta mata em seu Estado clicando no site
http://www.sosmatatlantica.org.br/?secao=atla.
O que você acha?
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1.4

A IMPORTÂNCIA DOS ESTUDOS
HIDROLÓGICOS

1.4.1

INTRODUÇÃO

Os estudos hidrológicos não são atribuição exclusiva do engenheiro. Muito pelo
contrário, os estudos relativos às bacias hidrográficas fazem parte da geografia física,
principalmente nos aspectos geomorfológicos e na conformação do sistema de
drenagem. Ainda, é de interesse do hidrogeólogo o conhecimento do comportamento
da água subterrânea. Devido à grande aleatoriedade presente na ocorrência dos
fenômenos hidrológicos e a necessidade destes fenômenos serem estudados
sistematicamente durante longos períodos, o ferramental oferecido pela estatística é
importante, estando presente em grande parte dos estudos. A complexidade que
observada na maioria dos estudos hidrológicos implica na concorrência de esforços
de profissionais de diversas áreas (Tabela 1.1); a análise da problemática exige a
formação de equipes multidisciplinares afim de que não sejam esboçadas visões
particularizadas que podem vir a se traduzir em soluções parciais, origem de futuros
problemas mais graves.

CIÊNCIAS RELACIONADAS
Meteorologia
Geografia
Climatologia
Geologia
Oceanografia
Física
Estatística

Ciências relacionadas.

Tabela 1.1

De uma forma simplificada, o interesse do engenheiro na utilização do ferramental
hidrológico diz respeito ao entendimento dos processos hidrológicos e ao
planejamento dos recursos hídricos. No primeiro caso, o objetivo se dirige à
estimativa de eventos hidrológicos extremos, destinada a fornecer elementos para
dimensionamentos hidráulicos relacionados ao projeto de obras civis.

1.4.2

APLICAÇÃO NA ENGENHARIA

A aplicação da hidrologia na engenharia desdobra-se, entretanto, em diversas
atividades, algumas das quais são apresentadas abaixo:
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a- escolha de fontes de abastecimento de água para uso doméstico ou industrial;
b- projeto e construção de obras hidráulicas:
b.1. fixação das dimensões hidráulicas de obras de arte, tais como: pontes,
bueiros, etc.
b.2. projeto de barragens: localização e escolha do tipo de barragem, de
fundação e de extravasor; dimensionamento;
b.3. estabelecimento do método de construção;
c- irrigação drenagem de terras agrícolas: balanço hídrico, disponibilidades
superficiais e subterrâneas, construção de açudes e reservatórios, perdas de
água em canais por evaporação e infiltração no solo;
d- regularização de cursos d’água e controle de inundações:
d.1. estudo das variações de vazão; previsão de vazões máximas e mínimas;
d.2. exame das oscilações de nível e das áreas de inundação;
d.3. dimensionamento da capacidade de reservatórios;
e- controle da poluição: análise de capacidade de recebimento de corpos
receptores dos efluentes de sistemas de esgotos: vazões mínimas de cursos
d’água, capacidade de regeneração e velocidade de escoamento;
f- controle da erosão:
f.1. análise de intensidade e freqüência das precipitações máximas,
determinação de coeficiente de escoamento superficial;
f.2. estudo da ação erosiva das águas e da proteção por meio de vegetação e
outros recursos;
g- navegação fluvial;
h- barragens e aproveitamento hidrelétrico: avaliação de potenciais hidrelétricos,
localização do aproveitamento, tipo de barragem, dimensionamento de
vertedores e dispositivos de descarga, instalações de aproveitamento,
regularização de potências;
i- recreação e preservação do meio-ambiente;
j- operação de sistemas hidráulicos complexos;
k- projeto do sistema de drenagem urbana incluindo canais, drenagem de
rodovias e aeroportos.
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1.5

PLANEJAMENTO DOS RECURSOS
HÍDRICOS

Para o entendimento da importância da hidrologia no planejamento dos recursos
hídricos é oportuno lembrar o que seja este planejamento.
"Planejamento de recursos hídricos é o processo de prever, coordenar e ordenar
racionalmente todas as ações e a execução de todas as atividades previstas com relação
ao uso da água para satisfazer as demandas sociais. Este uso da água necessita de um
planejamento ao deparar-se com a escassez devida às características geográficas do
local, à aleatoriedade dos fenômenos hidrometeorológicos e à qualidade degradada
pela poluição"(AZPURA e GABALDON, 1975).
A partir da proposição acima, torna-se evidente que a aplicação principal da
hidrologia se dá nos estudos relativos à estimativa da disponibilidade hídrica e sua
variação temporal e espacial, destinando-se à elaboração de planos de manejo da
água frente aos usos pretendidos.
Para se iniciar ao estudo da hidrologia é importante que se tenha um conhecimento
das várias disponibilidades de água no globo terrestre. A questão que se coloca é,
portanto, qual é a quantidade de água no mundo?
Esta pergunta pode ser respondida introduzindo-se a noção de ciclo hidrológico.

1.6

O CICLO HIDROLÓGICO

1.6.1

INTRODUÇÃO

Ao se iniciar o estudo da hidrologia é importante que se tenha um conhecimento da
disponibilidade de água no globo terrestre. A questão que se coloca é, portanto: Qual
é a quantidade de água existente no mundo?
Certamente o estudo do ciclo hidrológico e em todas as suas fases virá auxiliar a se
obter uma resposta mais adequada a esse questionamento.
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1.6.2

CONCEITO

A soma de toda água contida no globo terrestre forma aquilo que se conhece por
hidrosfera. A hidrosfera é o envelope hídrico da Terra e inclui os oceanos, rios, lagos,
água subterrânea, gelo e vapor atmosférico. Há ainda três outras camadas a serem
consideradas: a atmosfera, a biosfera e a litosfera. Estes quatro componentes se
interpenetram e estão em interação constante.

O processo de transferência da água do mar para os continentes e a
sua volta aos mares é conhecido por ciclo hidrológico.
Um esquema simplificado dos processos que se desenvolvem no ciclo hidrológico é
apresentado na Figura 1.1.
Praticamente todo o abastecimento de água doce do mundo é resultante da
precipitação proveniente da evaporação das águas marítimas.
É possível subdividir o estudo das formas de ocorrência da água no globo terrestre em
três áreas de conhecimento:
• Meteorologia: estudo da água na fase atmosférica;
• Hidrologia: estudo da água na fase terrestre;
• Oceanografia: estudo da água na fase oceânica.
Estas três fases interagem na hidrosfera através de um processo global contínuo
chamado ciclo hidrológico. Este ciclo é regido, principalmente, pela energia térmica
proveniente do sol e pela força de gravidade.
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Figura

Esquema simplificado do ciclo hidrológico.

1.1

A fase atmosférica é de grande importância a este ciclo, uma vez que o processo de
transporte e distribuição da umidade, através da circulação atmosférica, é responsável
pela variação da precipitação anual nos continentes em relação ao total de água que
evapora a partir dos mesmos. A fase oceânica é importante pois aproximadamente
86% da umidade atmosférica provem da evaporação dos oceanos.
As águas cobrem três quartos da superfície da Terra, no entanto quase 97% das águas
do planeta são salgadas, nos oceanos, e aproximadamente 3,34% são de água doce.
Dessa última, 77% estão congelados nos círculos polares; 22% compõem-se de águas
subterrâneas; e a pequena fração restante encontra-se na atmosfera e nos lagos, rios,
plantas e animais. Portanto, considerando-se o ciclo hidrológico em um período
anual, a composição da hidrosfera pode ser representada na Tabela 1.2.

1.6.3

BREVE HISTÓRICO DO CICLO HIDROLÓGICO

Os filósofos gregos Homero, Tales de Mileto e Aristóteles, acreditavam que o
fenômeno da chuva não chegaria nunca a explicar a vazão dos rios. Eles acreditam
nisto a tal ponto que, para explicá-lo tiveram que construir formidáveis teorias, tão
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artificiais e longínquas da realidade, como aquelas que faziam proceder as águas
fluviais de grandes cavernas subterrâneas comunicadas com o mar.
Para explicar o fato de ser a água do mar salgada e não a dos rios, além da diferença
de altura, eles tiveram que fazer suposições incríveis, como por exemplo a que
imaginava haver a intervenção de hipotéticas sucções subterrâneas, ou pressões
produzidas pela força dos ventos. Imaginou-se inclusive efeitos devido a curvatura
terrestre, que fazia crer que a superfície do mar, ao ser curva, bem podia acabar
estando mais alta que as mais altas montanhas.
Apesar da monstruosidade que hoje nos parecem tais teorias e a sua absoluta
inutilidade científica, não deixa de ser incrível saber que aquelas cabeças
estranhamente equivocadas, nunca aceitaram a idéia de que o Nilo e o Danúbio
procediam somente do modesto fenômeno da chuva (HERAS, 1976).

Componentes da Hidrosfera

Volume Km3

Oceanos
Águas doces

1.370.323.000
47.500.000

Águas subterrâneas, rios e lagos.
Neve, geleiras e similares.
Em suspensão na atmosfera, em
estabilidade permanente.
Tabela 1.2

1.6.3.1

Porcentagem
do volume total
96,65%
3,34%
2,23%
1,11
0,0005%

Distribuição anual aproximada da água na hidrosfera (LINSLEY e
FRANZINI, 1978).
A "METEOROLÓGICA" DE ARISTÓTELES

Aristóteles (384 – 322 a.C.) nasceu em Stagira, uma colônia grega. Foi aluno de
Platão, e é considerado o maior "filósofo natural" da Era Antiga.
Escrito em aproximadamente 340 a. C. a "Meteorológica" é o mais abrangente
tratado sobre Meteorologia da Antigüidade. É composto de quatro livros, sendo que
o quarto trata principalmente de química. Os assuntos tratados nos três primeiros
livros incluem a formação da chuva, das nuvens e da neblina, dos ventos, das
mudanças climáticas, do trovão, do relâmpago e dos furacões.
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Os argumentos usados por Aristóteles na criação da "Meteorológica" baseiam-se em
duas teorias básicas:
1- Aristóteles acreditava que o Universo tinha forma esférica, e aceitava a teoria de
Eudoxus de que o movimento das estrelas e dos planetas (incluindo o Sol e a
Lua) era regido por um sistema de esferas concêntricas, que num movimento
combinado produziam o movimento aparente dos corpos celestes. A Terra
estava localizada no centro destas esferas;
2- A teoria dos Quatro Elementos Básicos de Empédocles1 – Terra, Água, Ar e
Fogo, distribuídos em esferas concêntricas, com a Terra no centro delas, como
mostra a Figura 1.2.

Figura

Teoria dos quatro elementos básicos de Empédocles.

1.2

Existiam duas camadas distintas na atmosfera de Aristóteles, compostas
respectivamente de ar e fogo, mas na esfera que era composta de ar havia certamente
outras camadas diferentes. Aristóteles teorizava que a formação das nuvens não
podia acontecer acima do topo das altas montanhas, porque o ar sobre estas continha
fogo e era levado ao redor da Terra pelo movimento celestial. Existia então um
extrato entre a superfície e o nível abaixo do topo das montanhas, onde as nuvens
podiam formar-se.

1. Empédocles - Filósofo grego que estabeleceu uma cosmologia fundada nos quatro elementos: terra, água, ar
e fogo (séc. V a.C.).
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A "Meteorológica" contém também uma recompilação de idéias e teorias de outros
filósofos naturais, historiadores e poetas. Tem um papel muito mais importante,
como resumo de todo o conhecimento até a época de Aristóteles.
A forma de tratamento das suas teorias era a seguinte: antes de introduzir a sua
teoria, ele apresentava as de outros autores, refutando-as; logo após, ele propunha a
sua explicação para o assunto discutido.
Anaxágoras e os outros primeiros filósofos naturais eram muito indutivos nas suas
aproximações para especular sobre os fenômenos do tempo: suas teorias estavam
quase totalmente baseadas na observação da realidade.
Aristóteles, entretanto, utilizava um método muito mais dedutivo, explicando os
fenômenos e tomando como base as suas teorias preconcebidas, em vez de usar a
observação para desenvolver as suas teorias. Um exemplo claro deste modo de agir
pode ser observado neste trecho da "Meteorológica", que trata da causa dos ventos:
"Os fatos mostram claramente que os ventos são formados pelo agrupamento gradual
de pequenas quantidades de exalação, do mesmo modo que os rios se formam, quando
a terra está molhada. Por isso eles são menos fortes no seu lugar de origem, mas sopram
fortemente na sua viagem longe deles. Em comparação, o Norte, que é a região
imediatamente ao redor do pólo, é calma e sem ventos no inverno; mas o vento, que
sopra tão fracamente ali, e que passa até desapercebido, torna-se forte quando se move
longe desta região" ("Meteorológica", livro I, capítulo 4).
Aristóteles explicou que os ventos sopravam horizontalmente, ao contrário da
exalação que fluía verticalmente, "porque o corpo total do ar que envolve a Terra
segue o movimento dos corpos celestes".
Segundo Aristóteles, existiam dois tipos de ventos: os do Norte e os do Sul.
- Os ventos do Norte emanavam das regiões frias abaixo do "Grande Urso", o limite
norte do mundo habitável, e eram portanto frios.
- Os ventos do Sul não provinham do pólo Sul, mas do Trópico de Câncer, o limite
inferior do mundo habitado (para eles) e portanto eram quentes.
O tão comentado fenômeno do trovão e do relâmpago era também atribuído à
exalação seca, por Aristóteles. Ele achava que a exalação seca era segurada pelas
nuvens na sua ascensão, de onde era fortemente ejetada quando as nuvens
condensavam-se, batia nas nuvens ao redor e causava o trovão. "Este vento expelido,
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quando acendido por um fino e suave fogo, é o que chamamos de relâmpago".
Contrariando outras opiniões anteriores, Aristóteles clamava que o relâmpago seguia
o trovão.
Podemos ver que Aristóteles baseava quase todas as suas explicações dos fenômenos
do tempo em dois tipos de exalações: a úmida e a seca; e a sua combinação, que era o
ar, continha as duas em proporções variáveis.
Os tratados de Aristóteles são um excelente exemplo dos muitos erros cometidos
pelos gregos nas Ciências da Natureza. O desenvolvimento de teorias ou a "filosofia
natural" tendia a deixar de lado as evidências experimentais. A "Meteorológica" é o
produto de um filósofo natural e não de um cientista da Natureza.
1.6.3.2

A ESCURIDÃO DEPOIS DO AMANHECER

Por 2000 anos depois de Aristóteles, a Meteorologia teve poucos progressos. A
maioria dos trabalhos da época resumiam-se a comentários à grande obra grega, e
alguns acrescentavam os seus próprios pontos de vista. A causa das cheias do Nilo foi
novamente abordada pelo Matemático e Geógrafo Eratosthenes (274-194 a.C.), que
chegou a uma conclusão certa: as cheias eram conseqüência de grandes chuvas nas
suas nascentes.
O fim da Era de Ouro da Grécia marcou o declínio das Ciências Físicas e da
Natureza. Para os romanos, que dominaram a Grécia, as Ciências Puras e a
Matemática não eram importantes, dedicando-se apenas às aplicações práticas do
conhecimento. Durante este período, o centro da Cultura e das Ciências encontravase em Alexandria no norte da África. Um papel importante dos romanos, que não
podemos deixar de notar, foi a preservação de numerosos trabalhos, tanto gregos
como de outras civilizações mais antigas.
A queda do Império Romano foi o começo de um longo período de escuridão em
todas as áreas do saber. Os trabalhos dos quais se tem notícias são recompilações de
antigos trabalhos, feitos em quase a sua totalidade por membros do clero.
Durante esta época ocorreu também a chegada dos muçulmanos à Europa, que
tiveram um papel muito importante na tradução para o Árabe de inúmeros trabalhos
hindus e gregos, que logo após foram traduzidos para o Latim. Entre eles houve
também físicos notáveis, como Ibn Al-Heitham (965-1039), que discutiu a refração
atmosférica, chegando à primeira definição correta do crepúsculo.
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Roger Bacon (1224-1292), eclesiástico inglês, é muitas vezes chamado de "o
precursor das ciências modernas". Ele executou a experimentação e a aproximação
matemática nos seus estudos científicos, incluindo a Meteorologia.
Os estudos sobre Meteorologia durante a segunda metade do século XVI dividiramse em duas correntes. A primeira era a ciência pura, baseada na "Meteorológica" de
Aristóteles, e a segunda era uma pseudo ciência de previsão de tempo feita por
astrólogos como Johann Muller, Leonard Digges e Johann Kepler.
Chegamos agora ao nome mais importante no nascimento da Meteorologia
Moderna: René Descartes, o primeiro filósofo moderno. Em 1637, Descartes
publicou seu muito conhecido livro "Discours de la Methóde", onde ele expõe o
método científico seguido a rigor até os dias de hoje.
Os pontos básicos do seu método eram:
1- nunca aceitar algo como verdadeiro, até que se esteja absolutamente certo;
2- dividir todo assunto complexo em pequenas partes, e resolver cada uma destas
partes relacionando-a com as outras;
3- sempre proceder do simples para o complexo, checando sempre todas as
relações possíveis;
4- ser tão completo e cuidadoso quanto possível nas investigações científicas, sem
prejudicar o julgamento.
Particularmente na Meteorologia, Descartes foi consideravelmente importante. Seu
sistema de coordenadas cartesianas é tão importante na Meteorologia como em quase
todas as outras ciências. Como Roger Bacon, também ressaltou a importância das
matemáticas na Meteorologia e nas outras ciências físicas. Desde este momento, a
Meteorologia passou a fazer parte das ciências físicas, como o é até hoje: Física
Aplicada.
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1.6.4

FASES DO CICLO HIDROLÓGICO

Estas fases constituem um sistema fechado e equilibrado, em termos globais e
temporais, que podem ser evidenciados através do nível médio dos mares, que se
mantém relativamente constante ao longo do tempo.
Sob uma ótica local ou regional, observam-se fenômenos de excesso ou insuficiência,
como por exemplo os casos da ocorrência de secas, cheias ou a falta de qualidade da
água.
A primeira fase do ciclo hidrológico é a evaporação da água do mar. O vapor de água
assim formado é transportado para os continentes pelo movimento das massas de ar.
Se o vapor é resfriado até seu ponto de orvalho, condensa-se em pequenas gotas
visíveis que formam nuvens ou neblina.
Em condições meteorológicas favoráveis, as gotículas avolumam-se até caírem sobre
o solo em forma de precipitação.
O resfriamento de grandes massas de ar verifica-se quando de sua ascensão. Em
conseqüência da ascensão há um decréscimo da pressão e portanto, de acordo com as
leis da termodinâmica relativa aos gases, há um decréscimo da temperatura.
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Quando o ar não saturado eleva-se, por diferentes meios, a redução da pressão com a
altitude faz com que ele expanda-se. Essa expansão é aproximadamente adiabática,
isto é, processa-se sem trocas de calor - o que a rigor isto não ocorre! No trabalho de
expansão do ar, a energia provém do calor do mesmo, de modo que nesse processo o
ar esfria-se à medida que eleva-se, sendo chamado de resfriamento adiabático
(Drenagem na Agricultura,?).
Cerca de 2/3 da precipitação que atinge o solo é devolvida a atmosfera por
evaporação a partir das superfícies de água, do solo e da vegetação, bem como pela
transpiração vegetal. O resto volta aos mares por vias subsuperficiais, superficiais e
subterrâneas.
A atmosfera pode ser considerada como um vasto reservatório e um sistema de
transporte e distribuição do vapor d'água. Todas as transformações aí realizadas o são
a custa do calor recebido do sol.
Devido a influência da gravidade, tanto o escoamento superficial como o
subterrâneo, são realizados em direção as cotas mais baixas e podem eventualmente,
ser descarregados nos oceanos (Villela, 1975).
Parte da precipitação não atinge o solo, seja devido a evaporação durante a própria
queda, seja porque fica retida pela vegetação. A essa última perda (com relação ao
volume que atinge o solo) dá-se o nome de intercepção.
Do volume que atinge o solo, parte nele se infiltra, parte se escoa sobre a superfície e
parte se evapora, quer diretamente, quer através das plantas, no fenômeno conhecido
como transpiração (SOUZA PINTO, 1976).
Na Figura 1.3 observa-se que aproximadamente 86% da água que circula
anualmente evapora da superfície dos oceanos e apenas 14% da terra firme.
Considerando que em média 21% da água que circula precipita sobre a terra firme e
que nessa a evaporação é de apenas 14%, teoricamente os 7% restantes são oriundos
da evaporação que ocorre nos oceanos. Esses mesmos 7% acabam voltando
novamente para os oceanos através do escoamento dos rios, lagos, etc.
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Figura

Ciclo hidrológico. Imagem retirada da publicação "A floresta e a água",
da AFUBRA.

1.3

Pode-se resumir o ciclo hidrológico da seguinte maneira:
a- circulação da água, do oceano, através da atmosfera, para o continente, retorno,
após detenção em vários pontos, para o oceano, através de escoamentos
superficiais ou subterrâneos e, em parte pela própria atmosfera;
b- curtos circuitos que excluem segmentos diversos do ciclo completo, como por
exemplo a movimentação da água do solo e da superfície terrestre para a
atmosfera, sem passar pelo oceano.
A descrição do ciclo hidrológico é aqui bastante simplificada. Assim por exemplo,
parte da água que chega aos rios pode percolar sendo incorporada a água
subterrânea, enquanto em outros casos a água subterrânea é a fonte dos cursos d'água
superficiais. Da mesma forma a precipitação pode ficar meses retida na superfície
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como neve ou gelo antes que, devido a sua fusão, escoe para os cursos d'água ou para
o lençol subterrâneo.
O ciclo hidrológico, embora possa parecer um mecanismo contínuo, com a água
movendo-se de uma forma permanente e com uma taxa constante, é na realidade
bastante diferenciada, pois o movimento da água em cada uma das fases do ciclo é
feito de um modo bastante aleatório, variando tanto no espaço como no tempo.
Em determinadas ocasiões, a natureza parece trabalhar em excesso, quando provoca
chuvas torrenciais que ultrapassam a capacidade dos cursos d'água provocando
inundações. Em outras ocasiões parece que todo o mecanismo do ciclo parou
completamente e com ele a precipitação e o escoamento superficial. E são
precisamente estes extremos de enchente e de seca que mais interessa aos
engenheiros, pois muitos dos projetos de engenharia hidráulica são feitos com a
finalidade de proteção contra estes mesmos extremos.
Das fases do ciclo hidrológico pode-se destacar com maior significância para a
engenharia:
• Evaporação + transpiração;
• Precipitação + intercepção;
• Infiltração + escoamento subterrâneo;
• Escoamento superficial.
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PONTOS
1.-

2.-

3.-

4.-

A

DESTACAR

A Hidrologia constitui-se numa das bases da engenharia dos recursos
hídricos, sendo ferramenta fundamental no processo de planejamento
ambiental de uma região.
Hidrologia é a ciência que trata das águas da Terra, sua ocorrência,
circulação e distribuição, suas propriedades físicas e químicas, e suas
reações com o meio ambiente, incluindo suas relações com os seres vivos.
Um estudo mais minucioso indica que os recursos hídricos da Terra são
suficientes para atender às necessidades humanas por tempo indefinido,
fazendo-se, porém, necessária uma revisão das políticas de utilização da
água. Os recursos hídricos podem ser entendidos como inesgotáveis desde
que a utilização seja objeto de um planejamento no qual a conservação
tenha sua devida importância.
O processo de transferência da água do mar para os continentes e a sua
volta aos mares é conhecido por ciclo hidrológico.
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HI DRO GR ÁF IC AS

BAC I AS
H I D R O G R ÁF I C A S
OBJETIVOS

O objetivo deste capítulo é definir estas
regiões hidrográficas, bem como suas
características físicas, procurando medir
numericamente as suas influências com a
finalidade de conseguir alguns índices que
sirvam de comparação entre regiões
hidrológicas.

Dentre as regiões hidrológicas de importância prática para os hidrólogos destacam-se
as Bacias Hidrográficas ou Bacias de Drenagem, por causa da simplicidade que
oferecem na aplicação do balanço de água. Devido a esta simplicidade muitos
modelos de estudos de recursos hídricos têm sido conduzidos em Bacias
Hidrográficas (Villela e MATTOS, 1975).
Bacia Hidrográfica é uma área definida topograficamente, drenada por um curso
d'água ou um sistema conectado de cursos d'água tal que toda vazão efluente seja
descarregada através de uma simples saída (ou exutória) (Villela e Mattos, 1975). Figura 2.1.
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Figura

H ID ROG RÁF I CA S

2.1

Modelo de Bacia Hidrográfica.

Na realidade isto não ocorre, embora a aplicação do Balanço Hídrico em uma Bacia
Hidrográfica seja simples (ver capítulo 7), não é tão simples como o do modelo ideal
apresentado. Perdas diversas ocorrem durante o processo. Assim é que a evaporação
tem lugar desde o momento em que se inicia a precipitação: é, porém, uma
quantidade tão pequena que pode ser desprezada. Logo que atinge o solo, a água
precipitada começa a ser armazenada: como a superfície do solo não é tão plana
como no modelo, pois existem depressões no terreno, a água continua sofrendo o
processo de evaporação, agora em quantidade não mais desprezíveis, e que devem,
portanto, ser consideradas (Villela e Mattos, 1975).
Outro fenômeno que ocorre, desde o momento em que a precipitação toca o solo, é o
da infiltração. Quando penetra no solo, a água segue diversos caminhos, ficando
armazenada temporariamente no solo, daí percolando para camadas profundas,
formando o lençol subterrâneo ou movendo-se lateralmente, como escoamento
subterrâneo, podendo mesmo surgir superficialmente como fonte de escoamento
superficial ou, dependendo da localização do divisor freático, escoar para outra bacia
(Villela e Mattos, 1975).
A bacia hidrográfica é considerada como a unidade básica de planejamento para o
desenvolvimento sustentável.
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DIVISORES

A Bacia Hidrográfica é necessariamente contornada por um divisor, assim designado
por ser a linha de separação que divide as precipitações que caem em bacias vizinhas
e que encaminha o escoamento superficial resultante para um ou outro sistema
fluvial. O divisor segue uma linha rígida em torno da bacia, atravessando o curso
d'água somente no ponto de saída (Figura 2.2). O divisor une os pontos de máxima
cota entre bacias, o que não impede que no interior de uma bacia existam picos
isolados com cota superior a qualquer ponto do divisor (Villela e Mattos, 1975).

Figura

Divisor de águas de uma Bacia Hidrográfica

2.2

Sabendo que o deflúvio é a quantidade de água que atinge os álveos depois de ter
escoado superficialmente e atinge os cursos d'água, depois de ter percorrido
caminhos subsuperficiais e subterrâneos, podemos classificar os divisores em
topográficos ou freáticos. Os divisores topográficos são condicionados pela topografia
e limitam a área de onde provém o deflúvio superficial da bacia. O divisor de águas
freático determinado, geralmente, pela estrutura geológica do terreno, estabelece os
limites dos reservatórios de água subterrânea, de onde se pode determinar o deflúvio
básico da bacia. Apesar de ambas medidas estabelecerem pontos de divisão de bacias,
a área de drenagem é determinada pelo divisor topográfico.
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As áreas demarcadas por esses divisores, dificilmente coincidem exatamente. Devido
à dificuldade de se determinar precisamente o divisor freático, uma vez que ele não é
fixo, mudando de posição com as flutuações do lençol, costuma-se considerar que a
área da bacia de drenagem é aquela determinada pelo divisor topográfico. Assim, a
água de precipitação que atinge os terrenos de uma bacia de drenagem, infiltrando-se
e escoando subterraneamente, quando atravessa o divisor topográfico da bacia
constitui uma fuga ou vazamento de água da bacia onde ocorreu a precipitação
(Villela e Mattos, 1975).
A Figura 2.3 apresenta esquematicamente um corte transversal através de 3 bacias
adjacentes hipotéticas. Nela mostra-se a posição relativa dos divisores topográfico e
freático. Nota-se que, quanto mais alto estiver o nível do lençol freático, tanto mais
próximos entre si estarão os divisores. Com o rebaixamento do lençol, subterrâneo,
durante a estiagem, o divisor freático distancia-se do topográfico (Villela e Mattos,
1975).

Figura

2.3

Corte transversal através de 3 bacias adjacentes hipotéticas (Villela e
Mattos, 1975).

Essa figura ilustra claramente a maneira pela qual um vazamento de água
subterrâneo aumenta a produção de dois cursos d'água (X e Z) em detrimento de um
terceiro (Y). A posição do divisor freático entre as bacias X e Y é determinada pela
formação geológica impermeável mostrada na Figura. A localização do divisor
subterrâneo entre Y e Z pode ter sido determinada pela altitude relativa das duas
bacias (Villela e Mattos, 1975).
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Deve-se esclarecer neste ponto que nem sempre a transferência de; água subterrânea
se dá na forma descrita acima. Em muitos casos o vazamento que ocorre numa parte
da bacia é compensado por acréscimos em outra partes (Villela e Mattos, 1975).
A porcentagem da precipitação que se escoa para as bacias adjacentes é tanto menor
quanto maior for a área da bacia. Em bacias pequenas, o vazamento devido a não
coincidência dos divisores pode ser um fator importante, principalmente em áreas
com depósitos geológicos muito permeáveis. Nas grandes bacias, a magnitude dos
vazamentos ou acréscimos é usualmente pequena (Villela e Mattos, 1975).
Um exemplo de Bacia Hidrográfica pode ser visto na Figura 2.5 (Bacia do Rio
Itacorubi, em Florianópolis).
Traçado dos divisores de uma bacia hidrográfica (HERAS, 1976)
1º A linha do divisor corta ortogonalmente as curvas de níveis;
2º Quando o divisor segue um aumento de altitude, corta as curvas de níveis por
sua parte convexa;
3º Quando o divisor segue um decréscimo de altitude, corta as curvas de níveis
por sua parte côncava;
4º Ao se cortar o terreno por uma superfície plana e ortogonal ao divisor, o ponto
de intersecção ao divisor deverá ser o ponto de maior altitude do terreno;
5º Como comprovação, a linha do divisor nunca deve cortar um curso d'água,
exceto na seção correspondente à descarga de toda a área.

Figura

Linha do divisor de águas.

2.4
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2.2

H ID ROG RÁF I CA S

2.5

Mapa apresentando a Bacia Hidrográfica do Itacorubi e a sub Bacia do
Campus da UFSC. (Adaptado de LABDREN, 19972).

CLASSIFICAÇÃO DOS CURSOS D’ÁGUA

De grande importância no estudo das Bacias Hidrográficas é o conhecimento do
sistema de drenagem, ou seja, que tipo de curso d'água está drenado a região. Uma
maneira comumente usada para classificar os cursos d'água é a de tornar como base a
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constância do escoamento com o que se determinam três tipos (Villela e Mattos,
1975).

2.2.1

PERENES

Estes cursos d'água contém água durante todo o tempo, o lençol subterrâneo mantém
uma alimentação contínua e não desce nunca abaixo do leito do curso d’água,
mesmo durante as secas mais severas, ver Figura 2.3 (Villela e Mattos, 1975).

2.2.2

INTERMITENTES

Estes cursos d'água, em geral, escoam durante as estações de chuvas e secam na
estiagem. Durante as estações chuvosas, transportam todos os tipos de deflúvio, pois
o lençol d'água subterrâneo conserva-se acima do leito fluvial e alimentando o curso
d'água, o que não ocorre na época de estiagem, quando o lençol freático se encontra
em um nível inferior ao do leito (Figura 2.3); nessa época o escoamento cessa ou
ocorre somente durante, ou imediatamente após, as tormentas. Ver Figura 2.3.

2.2.3

EFÊMEROS

Estes cursos d'água existem apenas durante ou imediatamente após os períodos de
precipitação e só transportam escoamento artificial. A superfície freática encontra-se
sempre a um nível inferior ao do leito fluvial, não havendo portanto a possibilidade
de escoamento de deflúvio subterrâneo. Ver Figura 2.3.
Muitos rios possuem seções dos três tipos, dependendo da variação da estrutura
geológica ao longo de seu curso, o que torna difícil a catalogação destes rios por tipo.
A maioria dos grandes rios é perene, enquanto os rios definidos como efêmeros são
normalmente bastante pequenos (Villela e Mattos, 1975).

2.3

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE UMA BACIA
HIDROGRÁFICA

As características físicas de uma bacia hidrográfica são elementos de grande
importância em seu comportamento hidrológico. De fato, existe uma estreita
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correspondência entre o regime hidrológico e estes elementos, sendo portanto de
grande utilidade prática o conhecimento destes elementos, pois, ao estabelecerem-se
relações e comparações entre eles e dados hidrológicos conhecidos, pode-se
determinar indiretamente os valores hidrológicos em seções ou locais de interesse nos
quais faltem dados ou em regiões onde, por causa de fatores de ordem física ou
econômica, não seja possível a instalação de estações hidrométricas (Villela e Mattos,
1975).
Pode-se dizer que estes elementos físicos constituem a mais conveniente
possibilidade de se conhecer a variação no espaço dos elementos do regime
hidrológico.
As principais características físicas de uma Bacia Hidrográfica são discutidas a seguir,
apresentando como exemplo de aplicação os dados físicos da Bacia do Rio Fortaleza,
localizada no município de Blumenau, SC, fazendo parte da bacia do rio Itajaí-Açu.

2.3.1

ÁREA DE DRENAGEM

A área de drenagem de uma bacia é a área plana (projeção horizontal) inclusa entre
seus divisores topográficos. A área de uma bacia é o elemento básico para o cálculo
das outras características físicas.
A área é normalmente determinada por planimetria em mapas com escalas
razoavelmente grandes (1:50000) e expressa em km2 ou hectares. A Bacia do Rio
Fortaleza engloba uma área de 18,51 km2.

2.3.2

FORMA DA BACIA

A forma da superficial de uma bacia hidrográfica é importante devido ao tempo de
concentração, definido como tempo, a partir do início da precipitação, necessário
para que toda a bacia contribua na seção em estudo ou, em outras palavras, tempo
que leva a água dos limites da bacia para chegar à saída da mesma (Villela e Mattos,
1975).
E m geral as bacias hidrográficas dos grandes rios apresentam a forma de uma pêra
ou de um leque, mas as pequenas bacias variam muito no formato, dependendo da
estrutura geológica do terreno (Villela e Mattos, 1975).
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Existem vários índices utilizados para determinar a forma das bacias, procurando
relacioná-las com formas geométricas conhecidas; assim o coeficiente de
compacidade a relaciona com um círculo e o fator de forma com um retângulo
(Villela e Mattos, 1975).
COEFICIENTE DE COMPACIDADE

2.3.2.1

Coeficiente de compacidade ou índice de Gravelius – Kc – é a relação entre o
perímetro da bacia e a circunferência de área igual à da bacia.
A = π . r2

A
---π

r=

e

(1)

P
Kc = --------2πr

(2)

P
Substituindo (1) em (2), tem-se: Kc = 0 ,28 -------A
2

em que P e A são respectivamente perímetro em km e área de bacia em km .
Este coeficiente é um número adimensional que varia com a forma da bacia,
independentemente de seu tamanho; quanto mais irregular for a bacia, tanto maior
será o coeficiente de compacidade. Um coeficiente mínimo igual à unidade
corresponderia a uma bacia circular. Se os outros fatores forem iguais, a tendência
para maiores enchentes é tanto mais acentuada quanto mais próximo da unidade for
o valor desse coeficiente (Villela e Mattos, 1975).
O perímetro (P) do Rio Fortaleza é de 23,18 km, medido com o curvímetro. Neste
caso
23 ,18
Kc = 0 ,28 -----------------18 ,51

----->

Kc = 1 ,51

FATOR DE FORMA

2.3.2.2

Fator de forma – K – é a relação entre a largura média e o comprimento axial da
bacia. Mede-se o comprimento da bacia (L) quando se segue o curso d’água mais
longo desde a desembocadura até a cabeceira mais distante na bacia. A largura média
(LMED) é obtido quando se divide a área pelo comprimento da bacia (Villela e
Mattos, 1975).
f

Kf = LMED ⁄ L
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O fator de forma constitui outro índice indicativo da maior ou menor tendência para
enchentes de uma bacia. Uma bacia com um fator de forma baixo é menos sujeita a
enchentes que outra de mesmo tamanho porém com maior fator de forma. Isso se
deve ao fato de que numa bacia estreita e longa, com fator de forma baixo, há menos
possibilidade de ocorrência de chuvas intensas cobrindo simultâneamente toda sua
extensão; e também, numa tal bacia, a contribuição dos tributários atinge o curso
d'água principal em vários pontos ao longo do mesmo, afastando-se, portanto, da
condição ideal da bacia circular discutida no item anterior, na qual a concentração de
todo o deflúvio da bacia se dá num só ponto (Villela e Mattos, 1975).
A Bacia do Rio Fortaleza apresenta os seguintes dados:
L= 8,95 km
A= 18,51 km2

2.3.3

portanto

18 ,51
Kf = -------------2
8 ,95

---> Kf = 0 ,23

SISTEMA DE DRENAGEM

O sistema de drenagem de uma bacia é constituído pelo rio principal e seus
tributários; o estudo das ramificações e do desenvolvimento do sistema é importante,
pois ele indica a maior ou menor velocidade com que a água deixa a bacia
hidrográfica (Villela e Mattos, 1975).
2.3.3.1

ORDEM DOS CURSOS DE ÁGUA

A ordem dos rios é uma classificação que reflete o grau de ramificação ou bifurcação
dentro de uma bacia. Utilizando um mapa da bacia bem detalhado no qual fossem
incluídos todos os canais – quer sejam perenes, intermitentes ou efêmeros e seguindo
os critérios introduzidos por Horton e por Strahler - os rios são classificados.
Classificação de Strahler (1952):
São consideradas de primeira ordem as correntes formadoras, ou seja, os pequenos
canais que não tenham tributários; quando dois canais de primeira ordem se unem é
formado um segmento de Segunda ordem; a junção de dois rios de Segunda ordem
dá lugar à formação de um rio de terceira e, assim, sucessivamente: dois rios de
ordem n dão lugar a um rio de ordem n + 1. Figura 2.6 e 2.7.

32

P RIN C ÍPI OS

DE

H ID RO LO GI A E H I D RÁUL IC A

B ACI AS

Figura

2.6

Figura

2.7

P RI NC ÍP IO S

HI DRO GR ÁF IC AS

Classificação dos rios por Strahler.

Classificação segundo Strahler. Rio Fortaleza. Rio principal Classe 3.
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Classificação de Horton (1945):
• os canais de primeira ordem são aqueles que não possuem tributários;
• os canais de segunda ordem são aqueles que somente recebem tributários de primeira
ordem;
• os canais de terceira ordem são aqueles que podem receber um ou mais tributários de
segunda ordem mas também podem receber afluentes de primeira ordem;
• os canais de quarta ordem são aqueles que podem receber tributários de terceira
ordem e também de ordem inferior;
• e assim sucessivamente.
Na classificação de Horton o rio principal é consignado pela mesma ordem desde a
nascente. Assim, a ordem do rio principal mostra a extensão da ramificação na bacia
Figura 2.8.

Figura
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Classificação segundo Horton. Rio Fortaleza. Rio principal Classe 3.
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DENSIDADE DE DRENAGEM

Uma boa indicação do grau de desenvolvimento de um sistema de drenagem é dada
pelo índice chamado densidade de drenagem Dd. Este índice é expresso pela relação
entre o comprimento total dos cursos d’água (sejam eles efêmeros, intermitentes ou
perenes) de uma bacia e a sua área total. Representando o comprimento total dos
cursos d’água na bacia por SL e a área de drenagem por A, a densidade de drenagem
será dada pela expressão (Villela e Mattos, 1975).
D d = ΣL ⁄ A
A densidade de drenagem varia inversamente com a extensão do escoamento
superficial e, portanto, fornece uma indicação da eficiência da drenagem da bacia.
Embora existam poucas informações sobre a densidade de drenagem de bacias
hidrográficas, pode-se afirmar que este índice varia de 0,5 km/km2, para bacias com
drenagem pobre, a 3,5 ou mais, para bacias excepcionalmente bem drenadas (Villela
e Mattos, 1975).
A densidade de drenagem do Rio Fortaleza é: DdFortaleza=1,66 Km/Km2

2.3.4

CARACTERÍSTICAS DO RELEVO DE UMA BACIA

O relevo de uma bacia hidrográfica tem grande influência sobre os fatores
meteorológicos e hidrológicos, pois a velocidade do escoamento superficial é
determinada pela declividade do terreno, enquanto que a temperatura, a
precipitação, a evaporação etc. são funções da altitude da bacia. É de grande
importância, portanto, a determinação de curvas características do relevo de uma
bacia hidrográfica (Villela e Mattos, 1975).
2.3.4.1

DECLIVIDADE DA BACIA

A declividade dos terrenos de uma bacia controla em boa parte a velocidade com que
se dá o escoamento superficial, afetando portanto o tempo que leva a água da chuva
para concentrar-se nos leitos fluviais que constituem a rede de drenagem das bacias
(Villela e Mattos, 1975).
A magnitude dos picos de enchente e a maior ou a menor oportunidade de infiltração
e susceptibilidade para erosão dos solos dependem da rapidez com que ocorre o
escoamento sobre os terrenos da bacia (Villela e Mattos, 1975).
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Dentre os métodos que podem ser usados na obtenção dos valores representativos da
declividade dos terrenos de uma bacia, o mais completo é o das quadrículas
associadas a um vetor. Esse método consiste em determinar a distribuição porcentual
das declividades dos terrenos por meio de uma amostragem estatística de declividade
normais às curvas de nível em um grande número de pontos na bacia. Esses pontos
devem ser locados num mapa topográfico da bacia por meio de um quadriculado que
se traça sobre o mesmo (Villela e Mattos, 1975).
Esse método foi aplicado, neste caso, para determinar a distribuição de declividade
da Bacia do Ribeirão do Lobo, situado em São Paulo (Villela e Mattos, 1975) quando
foi utilizado um mapa na escala 1:50000 no qual foi traçado um quadriculado de um
quilômetro de lado. Em cada um dos 358 pontos de intersecção do quadriculado
realizou-se uma determinação de declividade, obtendo-se então a série de valores
apresentada na Tabela 2.1. A Figura 2.9 mostra a curva de distribuição de declividade
da bacia obtida com valores da Tabela 2.1, plotando-se as declividades (limites
inferiores), coluna 1, em função das porcentagens acumuladas, coluna 4. Com os
dados analisados obtiveram-se uma declividade média de 0,00575 metros por metro,
ou 0,575%, e uma declividade mediana de 0,56%, mostrando que a bacia possui, em
média, baixa declividade, o que resulta numa redução dos picos de enchente devido à
velocidade do escoamento.

Figura
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2.9

Curva de distribuição de declividade da bacia do Ribeirão do Lobo
(Villela e Mattos, 1975).
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1

Declividade
em (m/m)
0,0000
0,0049
0,0050
0,0099
0,0100
0,0149
0,0150
0,0199
0,0200
0,0249
0,0250
0,0299
0,0300
0,0349
0,0350
0,0399
0,0400
0,0449
0,0450
0,0499

TOTAL

2

3

4

5

249

69,55

100,00

0,00245

0,6100

69

19,27

30,45

0,00745

0,5141

13

3,63

11,18

0,01245

0,1618

7

1,96

7,55

0,01745

0,1222

0

0,00

5,59

0,02245

0,0000

15

4,19

5,59

0,02745

0,4118

0

0,00

1,40

0,03245

0,0000

0

0,00

1,40

0,03745

0,0000

0

0,00

1,40

0,04245

0,0000

5

1,40

1,40

0,04745

0,2373

358

100,00

-

-

2,0572

Número Porcentagem Porcentagem Declividade
média do
de
do Total
acumulada
intervalo
ocorrência

Declividade média =
Tabela

2, 0572
----------------- = 0 ,00575
358

6

Coluna 2
X
coluna 5

m/m

Distribuição de declividade. Quadrículas: 1 km de lado. Área de
drenagem: 177,25 km2. Bacia: Ribeirão do Lobo/SP. Mapa: IBGE.
Escala: 1:50000.
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CURVA HIPSOMÉTRICA

É a representação gráfica do relevo médio de uma bacia. A curva hipsométrica é a
curva representativa das áreas de uma bacia hidrográfica situadas acima (ou abaixo)
das diversas curvas de nível (GARCEZ e ALVAREZ, 1988). Representa o estudo da
variação da elevação dos vários terrenos da bacia com referência ao nível do mar. Esta
curva é traçada lançando-se em sistema cartesiano a cota versus o percentual da área
de drenagem com cota superior (STUDART, 2003).
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A curva hipsométrica pode ser determinada planimetrando-se as áreas entre as
curvas de nível. A Tabela 2.2 apresenta os passos utilizados para o cálculo da curva
hipsométrica da bacia do Rio Fortaleza, a qual é mostrada na Figura 2.10.

Cota
0-20
20-40
40-60
60-80
80-100
100-120
120-140
140-160
Acima de 160

Total

CURVA HIPSOMÉTRICA - RIBEIRÃO FORTALEZA
Área
Ponto
%
Área
acumulada
%
médio
Acumulado
(Km2)

10,00
30,00
50,00
70,00
90,00
110,00
130,00
150,00
170,00

0,000
0,398
5,028
9,085
2,136
1,123
0,917
0,838
0,542

20,066

20,066
20,066
19,669
14,641
5,556
3,420
2,297
1,380
0,542

0,00
1,98
25,06
45,27
10,64
5,60
4,57
4,18
2,70

100,00
100,00
98,02
72,96
27,69
17,04
11,45
6,88
2,70

Altitude
Média

100,00

Tabela 2.2

Curva Hipsométrica do Ribeirão Fortaleza.

Figura

Curva Hipsométrica do Ribeirão Fortaleza.
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DECLIVIDADE DO ÁLVEO

A água da precipitação concentra-se nos leitos fluviais depois de se escoar superficial
e subterraneamente pelos terrenos da bacia e é conduzida em direção à
desembocadura.
A velocidade de escoamento de um rio depende da declividade dos canais fluviais.
Assim, quanto maior a declividade, maior será a velocidade de escoamento e bem
mais pronunciados e estreitos serão os hidrogramas das enchente (Villela e Mattos,
1975).
Obtém-se a Declividade Total (DT) - {m/m} - de um curso d’água, entre dois
pontos, dividindo-se a diferença total de elevação do leito pela extensão horizontal do
curso d'água entre esses dois pontos.

Na Figura 2.11 é apresentado o perfil longitudinal de um rio onde a declividade total
entre a foz e a nascente está representada pela linha DT – Declividade Total.

Figura

2.11
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Declividade Média (DM) - Pelo método de "compensação de área": traça-se no
gráfico do perfil longitudinal, uma linha reta, tal que, a área compreendida entre ela
e o eixo das abcissas (extensão horizontal) seja igual à compreendida entre a curva do
perfil e a abcissa – Figura 2.12.

Figura

2.12

Declividade Média (DM).

Para o cálculo da Declividade Média do rio principal planimetra-se a área inscrita
entre os eixos coordenados abaixo da curva característica do perfil do rio. De posse da
leitura e pela equação para o cálculo da área por planimetria, planimetra-se a área
em cm . Conhecendo a fórmula que nos permite o cálculo da área de um triângulo,
juntamente com a área planimetrada da curva, calcula-se a altura de um triângulo
retângulo de igual área e ortogonalmente caminha-se até encontrar o eixo das
ordenadas determinando assim a cota correspondente a declividade média. Este
valor, descontado da cota mínima, permite calcular a declividade média do curso
d’água.
2

( cot a media ) – ( cot a menor )
DM = -----------------------------------------------------------------------------extensao do rio
O cálculo da Declividade Média do Rio Fortaleza foi baseado na Tabela 2.3 e Figura
2.13.
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PONTO

DISTÂNCIA DE L (M)

COTA (M)

L
A
B
C
D

0
4450
6450
8850
8950

10
20
40
60
70*

Tabela 2.3

Dados da Declividade do Rio Fortaleza.

Figura

Perfil Longitudinal do Rio Fortaleza.

2.13
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Declividade Média do Rio Fortaleza é de D m= 0,00406 m/m (ver Figura 2.13).
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2.14

Na linha de cor preta espessa está representada a declividade total e
na linha cor cinza fina a declividade média do rio Fortaleza.

PROCURE SABER

Localize a bacia hidrográfica onde está localizada a
cidade onde você mora no site da Agência Nacional de
águas (ANA). Observe a classificação das bacias
hidrográficas brasileiras. Vá no site www.ana.gov.br
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PONTOS
1.-

2.-

3.-

4.-

A
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DESTACAR

Bacia Hidrográfica é uma área definida topograficamente, drenada por um
curso d'água ou um sistema conectado de cursos d'água tal que toda vazão
efluente seja descarregada através de uma simples saída (ou exutória).
A maioria dos estudos em recursos hídricos têm sido conduzidos em Bacias
Hidrográficas. A bacia hidrográfica é considerada como a unidade básica de
planejamento para o desenvolvimento sustentável.
Existe uma estreita correspondência entre o regime hidrológico e as
características físicas de uma bacia hidrográfica, sendo portanto de grande
utilidade prática o conhecimento destes elementos, pois, ao estabeleceremse relações e comparações entre eles e dados hidrológicos conhecidos,
pode-se determinar indiretamente os valores hidrológicos em seções ou
locais de interesse nos quais faltem dados, ou em regiões onde, por causa
de fatores de ordem física ou econômica, não seja possível a instalação de
estações hidrométricas.
De grande importância no estudo das Bacias Hidrográficas é o
conhecimento do sistema de drenagem, ou seja, que tipo de curso d'água
está drenado a região.
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3

E TRAN SPI RAÇ ÃO

EVAPORAÇÃO E
TRANSPIRAÇÃO
OBJETIVOS
O objetivo deste capítulo é apresentar os conceitos de
evaporação e evapotranspiração e sua importância nos
estudos hidrológicos, assim como os instrumentos de
medida.

EVAPORAÇÃO: é o conjunto de fenômenos de natureza física que transformam em
vapor a água das superfícies do solo, dos cursos d’água, lagos, reservatórios de
acumulação e mares.
TRANSPIRAÇÃO: é a evaporação devida à ação fisiológica dos vegetais. As plantas,
através de suas raízes, retiram do solo a água para suas atividades vitais. Parte dessa
água é cedida à atmosfera sob a forma de vapor, na superfície das folhas.
Mais da metade (cerca de 2/3) da precipitação que cai sobre os continentes volta a
atmosfera através da ação conjunta desses dois processos: é a
EVAPOTRANSPIRAÇÃO.
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Em regiões áridas há possibilidade de grandes perdas de águas armazenadas em
reservatórios por efeito da evaporação.
Matematicamente: E = dm/dt
-

E: taxa de evaporação por unidade de área

-

dm: massa que passa para o estado de vapor num intervalo de tempo dt.

A evaporação ocorre com qualquer temperatura. O poder de retenção do vapor no ar
é função da temperatura. Seja "e" a tensão do vapor no ar (tensão de saturação) –
Tabela 3.1.

Temperatura do ar Tensão do vapor (e)
0,8 mm Hg

0° C

4,5 mm Hg

10°C

9,6 mm Hg

20°C

17,5 mm Hg

30°C

31,8 mm Hg

40ºC

55,3 mm Hg

Tensão do vapor no ar.

Tabela 3.1

-

-20°C

Qual o ar mais pesado, o seco ou o úmido?
-

R. O seco. 1 mol (molécula grama) H2O = 18 gramas

-

1 mol Ar = 28 gramas

A transferência natural de água no estado de vapor da superfície do globo para a
atmosfera interpreta-se facilmente pela teoria cinética da matéria. Toda molécula
tem um movimento cinético e entre as moléculas existe uma força de coesão. A
medida que o estado mude do sólido - forte força de coesão - para o estado líquido,
essa força diminui. No estado gasoso desaparece a força de coesão. A mudança de
estado no sentido contrário corresponde a libertação de uma quantidade de energia
igual a que é consumida na transformação, inversa, nas mesmas condições.
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As moléculas junto a superfície escapam para a atmosfera. Simultaneamente com
este escape dá-se o fenômeno inverso: partículas de água na fase gasosa, que existem
na atmosfera chocam a superfície de separação e são captadas pelo corpo evaporante
(condensação). A evaporação mantém-se até atingir o estado de equilíbrio, que
corresponde a saturação do ar em vapor d'água.
A evaporação é usualmente expressa em altura de lâmina/unidade de tempo, ou seja:
-

1 milímetro/dia = 1 litro/m2.dia = 10 m3/hectare.dia

3.1

FATORES QUE AFETAM A EVAPORAÇÃO

3.1.1

GRAU DE UMIDADE RELATIVA DO AR ATMOSFÉRICO PRESSÃO DE VAPOR

A intensidade da evaporação é função direta da diferença entre a pressão de saturação
do vapor de água no ar atmosférico e a pressão atual do vapor de água. Segundo a lei
de Dalton tem-se
E = C (Po - Pa)
Isto é, a variação da intensidade de evaporação é função linear do gradiente da
pressão, em que,
- E= intensidade da evaporação
- C = constante dependente dos diversos fatores que intervém na evaporação
- Po = pressão de saturação do vapor de água à temperatura da água
- Pa= pressão do vapor de água presente no ar atmosférico

3.1.2

TEMPERATURA

A elevação da temperatura tem influência direta na evaporação porque eleva o valor
da pressão de saturação do vapor de água, permitindo que maiores quantidades de
vapor possam estar presentes no mesmo volume de ar, para o estado de saturação.
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VENTO

O vento atua no fenômeno da evaporação renovando o ar em contato com as massas
de água ou com a vegetação, afastando do local as massas de ar que já tenham grau
de umidade elevado.

3.1.4

RADIAÇÃO SOLAR

O calor radiante fornecido pelo sol constitui a energia motora para o próprio ciclo
hidrológico. O fluxo de energia que atravessa a unidade de superfície, perpendicular
aos raios solares e situado no limite superior da atmosfera é chamado constante
solar. O valor calculado para ela é de 2± 0,04 calorias por minuto e por centímetro
quadrado (1,39 kw/m2). A potência média anual da radiação solar incidente sobre a
superfície da Terra é de 0,1 a 0,2 kw/m2, valor suficiente para evaporar uma lâmina
de água de 1,30 a 2,60 m de altura.

3.1.5

PRESSÃO BAROMÉTRICA

A influência da pressão barométrica é pequena, só sendo apreciada para grandes
variações de altitude. Quanto maior a altitude, menor a pressão barométrica e maior
a intensidade da evaporação.

3.1.6

SALINIDADE DA ÁGUA

A intensidade da evaporação diminui com o aumento do teor de sal na água. Em
igualdade de todas as outras condições, ocorre uma redução de 2 a 3% na intensidade
da evaporação.

3.1.7

EVAPORAÇÃO NA SUPERFÍCIE DO SOLO

Além dos fatores já mencionados, a evaporação da superfície do solo depende do tipo
do próprio solo e do grau de umidade presente neste.
Em solos saturados arenosos, a intensidade da evaporação pode ser superior à da
superfície das águas. Em solos saturados argilosos, a evaporação pode reduzir-se 75%
daquele valor. Se o solo é alimentado pelo lençol freático, por capilaridade, a
intensidade da evaporação aumenta. A evaporação chega a anular-se se a
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profundidade do nível de água do lençol freático é superior a altura de ascensão da
água por capilaridade.
A existência de vegetação diminui as perdas por evaporação da superfície do solo.
Essa diminuição é compensada pela ação da transpiração do vegetal, podendo
mesmo aumentar a perda total por evaporação do solo provido por vegetação.

3.1.8

TRANSPIRAÇÃO

A vegetação retira água do solo e a transmite a atmosfera por ação de transpiração das
suas folhas. Esse fenômeno é função da capacidade de evaporação da atmosfera,
dependendo, portanto, do grau de umidade relativa do ar, da temperatura e da
velocidade do vento.

3.1.9

EVAPORAÇÃO DA SUPERFÍCIE DAS ÁGUAS

A evaporação da superfície das águas, além dos outros fatores já citados, é também
influenciada pela profundidade da massa de água.
Quanto mais profunda a massa de água, maior é a diferença entre a temperatura do
ar e da água devido a maior demora na homogeneização da temperatura do líquido.

3.2

DEFINIÇÕES IMPORTANTES

• Evaporação potencial (ou evaporação de um lago): é a perda de água para a
atmosfera de uma superfície líquida exposta livremente as condições ambientais.
• Evapotranspiração potencial: é a máxima perda de água, na forma de vapor para a
atmosfera, que ocorre com uma vegetação em crescimento, que cobre totalmente uma
superfície horizontal de solo e é completamente exposta às condições atmosféricas,
sem ocorrer restrição de água no solo.
• Evapotranspiração Real: É a evapotranspiração condições naturais (vegetação e solo
nas condições ambientais).
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3.3

DETERMINAÇÃO DA EVAPORAÇÃO E
TRANSPIRAÇÃO

3.3.1

MEDIDAS DIRETAS

3.3.1.1

EVAPORAÇÃO NA SUPERFÍCIE DAS ÁGUAS

Para medida de evaporação numa superfície líquida, sólida ou vegetada, usam-se
vários tipos de instrumentos, procurando aproximar o valor da grandeza em questão.
O evaporímetro ordinário é utilizado nas estações meteorológicas, é um recipiente
cilíndrico de eixo vertical, aberto para a atmosfera, contendo água no estado líquido.
O evaporímetro mais difundido na rede de estações do Brasil é o Tanque Classe A
(tanque de evaporação) do U.S. Weather Bureau que é um tanque circular
galvanizado ou metal equivalente – Figura 3.1.

Figura

3.1

Tanque Classe A.

Procedimento da medida:
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-

efetuar a leitura, do dia ou horário, do nível d’ água no tanque (ea)

-

comparar com a leitura anterior, do dia ou horário (ed)
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calcular a diferença e1 = ed – ea

Existem duas possibilidades, ter ou não ter ocorrido chuva no intervalo entre as duas
leituras:
1° não houve chuva então Eca = e1
2°. houve chuva, com altura pluviométrica h1 então Eca = e1 + h1
Atenção:
- No caso de ter havido chuva intensa, o valor de e1 pode ser negativo.
- Quando ocorrer transbordamento no tanque a leitura será perdida.
A estimativa da evaporação potencial pode ser feita a partir da evaporação deste
tanque, por meio da seguinte equação
ETo = kp . Eca
em que
-

ETo = evaporação potencial (mm/dia)

-

kp = coeficiente do tanque que depende do valor da velocidade do vento e
umidade relativa observadas no período, assim como das condições de
exposição do tanque (adimensional) – Tabelas 3.1 e 3.2.

-

Eca = evaporação do tanque classe A (mm/dia).
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EXPOSIÇÃO A
EXPOSIÇÃO B
Tanque circundado por grama
Tanque circundado por solo nu
UR %
Baixa Média Alta
Baixa Média Alta
(média)
<40% 40-70% >70%
<40% 40-70% >70%
Posição do
tanque
R (m)*
0
0,55
10
0,65
Leve
<2
100
0,70
1000
0,75
0
0,50
10
0,60
Moderado
2-5
100
0,65
1000
0,70
0
0,45
10
0,55
Forte
5-8
100
0,60
100
0,65
0
0,40
Muito
Forte
10
0,45
>8
100
0,50
1000
0,55
Fonte: Doorenbos & Pruitt (1976)
Vento
(m/seg)

0,65
0,75
0,80
0,85
0,60
0,70
0,75
0,80
0,50
0,60
0,65
0,70
0,45
0,55
0,60
0,60

0,75
0,85
0,85
0,85
0,65
0,75
0,80
0,80
0,60
0,65
0,75
0,75
0,50
0,60
0,65
0,65

Posição do
tanque
R (m)*
0
10
100
1000
0
10
100
1000
0
10
100
1000
0
10
100
1000

0,70
0,60
0,55
0,50
0,65
0,55
0,50
0,45
0,60
0,50
0,45
0,40
0,50
0,45
0,40
0,35

0,80
0,70
0,65
0,60
0,75
0,65
0,60
0,55
0,65
0,55
0,50
0,45
0,60
0,50
0,45
0,40

0,85
0,80
0,75
0,70
0,80
0,70
0,65
0,60
0,70
0,75
0,60
0,55
0,65
0,55
0,50
0,45

Para extensas áreas de solo nu reduzir os valores de Kp de 20% em condições de alta temperatura e
vento forte, e de 10 a 5% em condições de moderada, vento e umidade.
Por R entende-se a menor distância (expressa em metros), do centro do tanque ao limite da bordadura
(grama ou solo nu).
Tabela 3.2

Coeficiente Kp para o tanque Classe A, para estimativa do Eto.

Como ilustração da utilização do tanque classe A, seja estimar a evaporação
potencial mensal em Botucatu-SP (22o52’S; 48o27’W.Grw.; 850 m) no mês de abril
sabendo-se que o total mensal da evaporação Classe A foi de 117 mm; a umidade
relativa média 79% e o vento percorrido médio 1,9 m/s. O tanque classe A fica em
solo gramado, com uma área tampão de 10 m de raio.
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R : Entrando na Tabela 3.1 encontramos kp = 0,85.

Aplicando esse fator e o total mensal da evaporação do tanque classe A, obtém-se,
-

Eto = 0,85 . 117

-

Eto = 99 mm/mês.
EVAPORAÇÃO NA SUPERFÍCIE DO SOLO

3.3.1.2

E = P – I + ∆R

Figura

Lisímero.

3.2

Lisímetros são tanques enterrados no solo, dentro dos quais medimos a
evapotranspiração. É o método mais preciso para a determinação direta da
evapotranspiração, desde que sejam instalados corretamente.
Os pontos básicos na instalação de um lisímetro são:
-

ele deve ser suficientemente largo, de modo que reduza o efeito na sua parede
interna e tenha uma área de tamanho significativo, com área mínima de 2 m2;

-

ele deve ser suficientemente profundo, de modo que evite restringir o
desenvolvimento do sistema radicular das plantas nele cultivadas. Para plantas
de sistema radicular pouco profundo, o volume mínimo deve ser de 2 m3;

-

as condições físicas do solo dentro do lisímetro precisam aproximar-se tanto
quanto possível, das condições do solo que lhe fica externo, e deve controlar o
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lençol freático dentro dele, de modo que não torne as condições de umidade
interna diferentes das do solo externo;
-

a vegetação plantada dentro do lisímetro deve ser da mesma espécie, altura e
densidade da vegetação externa;

-

nunca se deve colocar um lisímetro dentro de uma área sem vegetação;

-

o lisímetro deve ser instalado em uma área plana, homogênea em cultura e
solo, e de no mínimo dois hectares.

Tipos de Lisímetros:
Pode-se dividir os tipos de lisímetros em dois grupos:

Lisímetros Não-Pesáveis ---> Lisímetro de drenagem ou de percolação
- hidráulico
Lisímetros Pesáveis ---> Lisímetros
- de pesagem mecânica
- flutuante
• Lisímetro de Percolação
Consiste em enterrar um tanque, com as dimensões mínimas de 1,5 m de diâmetro
por 1,0 m de altura, no solo, deixando a sua borda superior 5 cm acima da superfície
do solo. Do fundo do tanque sai um cano que conduzirá a água drenada até um
recipiente. O tanque tem que ser cheio com o solo do local onde será instalado o
lisímetro, mantendo a mesma ordem dos horizontes. No fundo do tanque, coloca-se
uma camada de mais ou menos 10 cm de brita coberta com uma camada de areia
grossa. Esta camada de brita tem por finalidade facilitar a drenagem da água que
percolou através do tanque. Após instalado, planta-se grama no tanque e na sua área
externa. A Figura 3.3 ilustra esse tipo de lisímetro.
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Representação esquemática de um lisímetro de percolação.

3.3

O tanque pode ser um tambor, pintado interna e externamente para evitar corrosão,
já que o tanque pode ser de amianto ou de metal, pré-fabricado. A evapotranspiração
potencial em um período qualquer é dada pela equação
ETp = (I + P - D) / S
em que,
ETp = evapotranspiração potencial, em mm;
I

= irrigação do tanque, em litros;

P

= precipitação pluviométrica no tanque, em litros;

D

= água drenada do tanque, em litros;

S

= área do tanque, em m2.

Sendo o movimento das águas no solo um processo relativamente lento, os lisímetros
de percolação somente tem precisão para períodos mais ou menos longos. A
evapotranspiração potencial por eles determinada deve ser em termos de médias
semanais, quinzenais ou mensais. Eles precisam ser irrigados a cada 4 ou 5 dias, e
com uma quantidade de água tal que a água percolada seja em torno de 10% do total
aplicado nas irrigações.
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• Lisímetro Hidráulico
Este tipo de lisímetro consiste em dois tanques, um dentro do outro, em que o
tanque interno apóia-se sobre câmaras de borracha flexíveis cheias de água. As
câmaras comunicam-se entre si através de um tubo, também cheio de água que ligase num manômetro, onde se lê a variação da pressão das câmaras, como mostrado na
Figura 3.4.
Como o tanque interno se apóia unicamente sobre as câmaras (células hidráulicas), a
variação do seu peso é que faz variar a leitura do manômetro.
Deve-se colocar entre o tanque interno e as câmaras, alguns blocos de madeira, de
modo que fiquem em contato com as câmaras, para evitar que elas se dilatem,
aumentando a área de contato, quando o tanque estiver mais pesado, ou seja, após a
irrigação.

Figura

3.4

Representação esquemática de um lisímetro hidráulico.

Outro erro que pode ocorrer nesse tipo de lisímetro é com a dilatação do tubo do
manômetro, em função da variação da temperatura. O tubo de conexão não deve ser
de ferro e sim de PVC reforçado, para minimizar a condução de calor.
A evapotranspiração é calculada pela variação da pressão do manômetro, ou seja,
aplicando a equação
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ETp = F * (h1 - h2) + I
em que,
ETp = evapotranspiração potencial diária, em mm;
F

= fator de conversão determinado para cada lisímetro;

h1 - h2 = variação do nível do líquido no manômetro, entre dois dias consecutivos,
em cm;
I

= precipitação ou irrigação ocorrida sobre o lisímetro entre as duas leituras,
em mm.

• Atmômetros
Atmômetros são evaporímetros nos quais a evaporação de água se dá através de uma
superfície porosa. Sua instalação e operação é feita com facilidade, podendo
apresentar erro em razão da impregnação de sal ou poeira em seus poros,
principalmente nos de superfície porosa permanente. Outro grande problema dos
atmômetros é que eles são mais sensíveis ao vento do que a radiação solar.
São 3 os principais tipos de atmômetros:
1. Evaporímetro Piché
É constituído por um tubo cilíndrico de vidro, de 25 cm de comprimento e 1,5
cm de diâmetro. O tubo é graduado em décimo de milímetros e fechado em sua
parte superior; a abertura inferior é obturada por uma folha circular de papelfiltro padronizado, de 30 mm de diâmetro e de 0,5 mm de espessura, fixado por
capilaridade e mantido por uma mola. O aparelho é previamente enchido de
água destilada, a qual se evapora progressivamente pela folha de papel-filtro; a
diminuição do nível d’água no tubo permite calcular a taxa de evaporação. A
evaporação se dá através do disco de papel e a água evaporada é determinada
pela variação do nível de água no tubo – Figura 3.5.
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Evaporímetro Piché.
O processo de evaporação está ligado essencialmente ao déficit higrométrico do
ar e o aparelho não leva em conta a influência da insolação, já que costuma ser
instalado debaixo de um abrigo para proteger o papel-filtro à ação da chuva. A
relação entre as evaporações anuais medidas em um mesmo ponto em um
tanque Classe A e um do tipo Piché é bastante variável. Os valores médios
dessa relação estão compreendidas entre 0,45 e 0,65.

2. Atmômetro de Livingstone
Consiste em uma esfera oca de porcelana porosa de 5 cm de diâmetro, com
parede de 3 mm de espessura, a qual é conectada por um tubo a um
reservatório contendo água destilada. A esfera e o tubo de conexão são sempre
mantidos cheios de água. A variação do volume de água no reservatório
determina a quantidade de água evaporada em mm.3.
3. Atmômetro de Bellani
Consiste num disco de porcelana porosa, em geral, preto, com 8,5 cm de
diâmetro, conectado à boca de um funil. A água destilada é conduzida ao funil
por meio de uma bureta que funciona como um reservatório. A quantidade de
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água que evapora, em mm, será determinada pela variação do volume de água
na bureta.
3.3.1.3

TRANSPIRAÇÃO

A transpiração pode ser medida por um equipamento do tipo Fitômetro (Figura 3.6).
A Medição é realizada por pesagem

Figura

Fitômetro.

3.6

3.3.2

FÓRMULAS EMPÍRICAS

Por exemplo: Coutagne, Turc, etc.

3.3.3

BALANÇO HÍDRICO

Balancete de entrada e saída da nossa bacia hidrográfica: ver Item X.

3.3.4

BALANÇO ENERGÉTICO

- Método de Thornthwaite (Evapotranspiração potencial).
- Método de Blaney-Cridle (Evapotranspiração potencial).
- Método de Penman (Evaporação).
Para maiores informações sobre estes métodos ver Livro Eletrônico do José Afonso
Pedrazzi - disponível no Site http://www.facens.br/alunos/material/Pedrazzi0038/ da
Faculdade de Engenharia de Sorocaba.
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EXERCÍCIO
-

A evaporação real mensal de uma região é da ordem de 100 mm. Supondo
consumo per capita de 200 l/hab/dia, com a água perdida por evaporação em
um reservatório de 6 km2 de área, poderia abastecer, durante um mês, uma
cidade de:
a. 10.000 habitantes;
b. 100.000 habitantes;
c. 30.000 habitantes;
d. 300.000 habitantes.

PROCURE SABER

Verifique os dados de evapotranspiração da região onde
está localizada a cidade onde você mora no site da
Agência Nacional de águas (ANA). Vá no site
www.ana.gov.br.
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PONTOS
1.-

2.-

3.-

A

E TRAN SPI RAÇ ÃO

DESTACAR

Evaporação:

É o conjunto de fenômenos de natureza física que
transformam em vapor a água das superfícies do solo, dos cursos d'água,
lagos, reservatórios de acumulação e mares.
Transpiração: É a evaporação devida à ação fisiológica dos vegetais. As
plantas, através de suas raízes, retiram do solo a água para suas atividades
vitais. Parte dessa água é cedida à atmosfera sob a forma de vapor, na
superfície das folhas.
Mais da metade (cerca de 2/3) da precipitação que cai sobre os continentes
volta a atmosfera através da ação conjunta desses dois processos: é a
Evapotranspiração

4.-

5.-

6.-

A evaporação é usualmente expressa em altura de lâmina/unidade de
tempo, ou seja:1 milímetro/dia = 1 litro/m2.dia = 10 m3/hectare.dia.
A evaporação ocorre com qualquer temperatura. O poder de retenção do
vapor no ar é função da temperatura.
A evaporação, transpiração e evapotranspiração podem ser determinadas
ou medidas por diversos processos, são eles: Medidas diretas; Fórmulas
empíricas; Balanço hídrico; Balanço energético.
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4

INFILTRAÇÃO
OBJETIVOS

O objetivo deste capítulo é apresentar os
conceitos de infiltração e sua importância
nos estudos hidrológicos, assim como os
instrumentos de medida. Conceitos básicos
relativos as águas subterrâneas também são
tratados.
Infiltração é o processo pelo qual a água proveniente da precipitação penetra no solo,
movendo-se para baixo, através dos vazios, sob a ação da gravidade, até atingir uma
camada suporte, que a retém, formando então a água do solo.
Fases da infiltração:
• intercâmbio - ocorre na camada superficial de terreno, onde as partículas de água
estão sujeitas a retornar à atmosfera por aspiração capilar, provocada pela ação da
evaporação ou absorvida pelas raízes das plantas;
• descida - dá-se o deslocamento vertical da água quando o peso próprio supera a
adesão e a capilaridade;
• circulação - devido ao acúmulo da água, o solo fica saturado formando-se os lençóis
subterrâneos. A água escoa devido à declividade das camadas impermeáveis.

P RI N CÍ PI OS

DE

H I D ROL OG I A E H ID RÁ ULI CA

67

I NF I LTRA ÇÃO

4.1

GRANDEZAS CARACTERÍSTICAS

Capacidade de infiltração (fp): é a quantidade máxima de água que um solo em
determinadas condições pode absorver, na unidade de tempo por unidade de área
horizontal. Ela varia no decorrer da chuva.
A penetração da água no solo, na razão da sua capacidade de infiltração, verifica-se
somente quando a intensidade da precipitação excede a capacidade do solo em
absorver a água, isto é, quando a precipitação é excedente.
É expressa em

mm/hora;

mm/dia;

3

2

m /m por dia.

Sendo:
I - Intensidade da precipitação
I < f → não há escoamento superficial
I > f → o excesso forma escoamento superficial (RUNOFF).
Velocidade de filtração: é a velocidade média do escoamento da água através de um
solo saturado, determinada pela relação entre a quantidade de água que atravessa a
unidade de área do material do solo e o tempo.
Pode ser expressa em

m/s;

m/dia;

3

2

m /m por dia.

Variações da capacidade de infiltração: as variações da capacidade de infiltração dos
solos podem ser classificadas conforme as categorias seguintes:
a- variações em área geográfica;
b- variações no decorrer do tempo em uma área limitada:
-

variações anuais devidas à ação de animais, desmatamentos, alteração das
rochas superficiais, etc.;

-

variações anuais devidas à diferença de grau de umidade do solo, estágio de
desenvolvimento da vegetação, atividade de animais, temperatura, etc.;

-

variações no decorrer da própria precipitação.

Distribuição granulométrica: é a distribuição das partículas constituintes do solo em
função das suas dimensões, representada pela curva de distribuição granulométrica.
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Porosidade: é a relação entre o volume de vazios e volume total, expressa em
porcentagem.

4.2

FATORES QUE AFETAM A INFILTRAÇÃO
1. Tipo do solo: infiltração varia diretamente com:
-

porosidade;

-

tamanho das partículas;

-

estado de fissuração das rochas;

A Figura 4.1 e a Tabela 4.1 apresentam as velocidades típicas de infiltração para
vários tipos de solos. A Figura 4.2 apresenta o triângulo de classificação textural dos
solos.

Figura

Velocidades típicas de infiltração para vários tipos de solo.1

4.1
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NATUREZA DO SOLO
Textura fina

1/s x m

Argila densa
Argila limosa e argila
Barro argiloso e barro limoso

0,000 a 0,002
0,001 a 0,004
-

Textura média
Barro limoso a barro

0,002 a 0,006

Textura moderadamente grossa
Barro arenoso fino e barro arenoso

0,003 a 0,020

Textura grossa
Areia limosa fina e areia limosa
Tabela 4.1

Figura

70

4.2

0,010 a 0,030

Valores aproximados (em litros por segundo por metro de sulco) da
capacidade média de infiltração para vários tipos de solos.

Classificação textural dos solos.

P RIN C ÍPI OS

DE

H ID RO LO GI A E H I D RÁUL IC A

I N F IL TRAÇ ÃO

2. Conteúdo de Umidade do Solo: Solo mais úmido infiltração é menor que
num solo mais seco.
3. Ação da precipitação sobre o solo: Infiltração em regiões com vegetação é
maior que nos solos desprovidos da mesma.
4. Temperatura: Escoamento no solo é laminar (tranqüilo) em função da
viscosidade da água. Quanto maior a temperatura, maior a infiltração de água
no solo.
5. Compactação devida ao Homem e Animais: Figura 4.3.

A
Figura

B

Solo em condições naturais (B) e solo compactado pela ação do
homem (A). Fonte: Guia Abril Rural - Editora Abril, 1986.

4.3

6.

Macroestrutura do terreno
a- escavações para animais e insetos (Figura 4.3 B);
b- decomposição de raízes (Figura 4.3 B);
c- ação da geada e do sol;
d- aradura e cultivo da terra.
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A Figura 4.4 apresenta a comparação entre um solo bem agregado e um solo
desagregado, com respeito à macroestrutura.

Figura

4.4

Comparação entre um solo bem agregado e um solo desagregado.

A Figura 4.5 apresenta a velocidade de infiltração de água em solo sob diferentes
usos.
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Figura

Velocidade de infiltração de água em solo sob diferentes usos (taxa
após 9 horas).

4.5

A Figura 4.5 apresenta a velocidade de infiltração de água em solo sob diferentes
usos.

4.3

DETERMINAÇÃO DA CAPACIDADE DE
INFILTRAÇÃO

4.3.1

INFILTRÔMETROS

Os infiltrômetros são aparelhos para determinação direta da capacidade de
infiltração local dos solos. Existem dois tipos:
a) Infiltrômetro com aplicação de água por inundação, ou simplesmente
infiltrômetros. Constam de dois anéis concêntricos onde se mantém uma altura
constante de água e se verifica a taxa necessária para isto – Figuras 4.6 e 4.7.
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-

Mantém-se sempre o nível d’água no R.N.

ERROS:
-

Ausência do efeito da compactação do solo produzida pela chuva.

-

Fuga do ar retido para a área externa dos tubos.

-

Deformação da estrutura do solo com a cravação dos anéis.

Figura

4.6

Infiltrômetro de anéis.

Figura

4.7

Infiltrômetros de anéis.
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b) Infiltrômetros simuladores de chuva. Os simuladores de chuva são
aparelhos nos quais a água é aplicada por aspersão, com taxa uniforme,
superior à capacidade de infiltração do solo, exceto para um curto período de
tempo inicial.
Delimitam-se áreas de
2

2

0,10 m a 40 m de superfície.

4.3.2

-

Mede-se a intensidade de precipitação por pluviógrafos (Unidade VI).

-

Mede-se a quantidade de água adicionada e o escoamento superficial
resultante, deduzindo-se a capacidade de infiltração do solo.

FÓRMULAS EMPÍRICAS

- Capacidade de Infiltração para Bacias Pequenas: Método de Horner e Lloyd Baseado na medida da precipitação direta e do escoamento superficial resultante.
- Capacidade de Infiltração em Bacias Muito Grandes.
- Método de Horton: Equação da curva capacidade de infiltração em função do
tempo. Horton propôs a seguinte equação:
f = fc + ( fo – fc )e

– kt

em que:
fo = é a capacidade de infiltração inicial (t = 0);
fc = é a capacidade de infiltração final (para um tempo tendendo ao infinito);
k = é uma constante empírica para cada curva;
f = é a capacidade de infiltração depois do tempo t;
t - tempo transcorrido desde o início da chuva;
e - base dos log. neperianos.
Baseia-se em 2 hipóteses:
a- as precipitações que produzem enchentes em grandes bacias apresentam
curvas de intensidade muito semelhantes em postos medidores vizinhos;
b- o escoamento superficial, é sensivelmente, igual a diferença entre a precipitação
e a infiltração que ocorre durante o período da precipitação em excesso;
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o valor de f é máximo (fo) ao começo de uma tormenta e se aproxima a uma
taxa mais baixa fc a medida que o perfil do solo se satura (segundo o tipo de
solo). Horton encontrou que as curvas de infiltração-capacidade se aproximam
a forma –Figura 4.8.

Figura

4.8

Curva de infiltração de Horton.

Outras equações foram sugeridas para determinar a infiltração --> todas apontam
para equações exponenciais.
Na infiltração podem ser destacadas três fases (S.Pinto et al, 1973):

A. Fase de Intercâmbio - pode retornar a ATM - EVAP.
B. Fase de descida
C. Fase de circulação
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- pode ser absorvida pelos vegetais - TRASNSPIR.
- ação da gravidade referindo a capilaridade e
adesão.

Zona aerada

- constituem-se os lençóis subterrâneos com
movimentos seguindo as leis do escoamento
subterrâneo.

Zona saturada
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4.4

ÁGUAS SUBTERRÂNEAS

1. Como se dá a ocorrência da água no planeta Terra?
- águas subterrâneas: maior volume de água doce existente em nosso planeta –
Tabela 4.2.
2. Por que o interesse no uso das águas subterrâneas?
- fontes superficiais de abastecimento;
- volumes insuficientes;
- comprometidas pela poluição (lançamento de efluentes contaminados).
3. Por que este interesse é recente?
- questão cultural: tradição na captação de águas superficiais;
- lobbies de indústrias, das estações de tratamento, das adutoras, dos fabricantes de
produtos químicos de tratamento, empresas especializadas em tratamento.

Componentes da
Hidrosfera

Porcentagem do
Volume Total

Oceanos
Águas subterrâneas
Gelo
Lagos
Umidade do solo
Vapor atmosférico
Rios

1.370.323
60.000
24.000
230
83
14
1.2

93,93
4,12
1,65
0,016
0,005
0,001
0,0001

Total

1.454.651

100

Distribuição anual aproximada da água na hidrosfera.

Tabela 4.2
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4. Sendo a água subterrânea o maior volume de água doce do planeta por que
a preocupação com sua utilização?
- uma parte desta água pode ser bombeada através de poços;
- outra parte contém sais, ou encontra-se armazenada tão profundamente ou em
formações geológicas tão complexas que não há, ainda, tecnologia que permita sua
captação e utilização;
- quando os volumes captados excedem a recarga natural ocorre decréscimo dos
níveis freáticos com a possibilidade de mineralização da água pela intrusão de água
de formações adjacentes.
5. Quais os aspectos de maior interesse no uso da água subterrânea?
- conhecimento da hidrogeologia local que define a viabilidade da exploração frente
às tecnologias, custos envolvidos e permite a avaliação dos volumes armazenados e
possíveis de serem utilizados racionalmente;
- proteção dos reservatórios.
6. Quais as vantagens do uso da água subterrânea para abastecimento?
- captação descentralizada (custos de captação e distribuição da ordem de 20% dos
custos relativos a águas superficiais);
- tratamento prévio mínimo;
- atendimento de demandas industriais com o emprego de águas subterrâneas é
vantajoso por apresentar, de forma geral, custo final reduzido. Estações de
tratamento ao âmbito interno das indústrias são bastante freqüentes, devido aos
padrões de qualidade requeridos obedecerem a requisitos específicos, diferentes
dos padrões para consumo doméstico, a exemplo do processamento direto em
indústrias alimentícias, ou em processos de lavagem e resfriamento;
- não sofrem influências das variações sazonais como ocorre nas águas superficiais
provenientes dos rios.
7. Quais as dificuldades no uso da água subterrânea?
- uso local: bombeamento direto para os sistemas de abastecimento implica em
redução de níveis freáticos e na redução da descarga dos rios;
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- disponibilidades subterrâneas: dependem das taxas de recarga natural e da
capacidade de armazenamento/volumes armazenados;
- utilização regional planejada e conservação torna recursos hídricos inesgotáveis.
8. Quais as diferenças fundamentais entre os reservatórios subterrâneos e as
fontes superficiais?
- estes reservatórios são mais protegidos da poluição e não sofrem os efeitos da
evaporação como ocorre em rios e lagos;
- entretanto, estes reservatórios quando contaminados permanecem comprometidos
por largos períodos uma vez que o fluxo das águas subterrâneas é muito lento.
9. Por que se faz importante a proteção da água subterrânea?
- efeitos da poluição ou contaminação podem tornar-se irreversíveis devido às
pequenas velocidades dos fluxos subterrâneos;
- orientações gerais: legislação adequada;
- ordenamento espacial das atividades contaminantes;
- estabelecimento de perímetros de proteção;
- normas de proteção de poços e sondagens;
- impermeabilização;
- controle dos tipos de resíduos;
- uso do potencial de autodepuração do subsolo;
- redução dos volumes de contaminantes;
- tratamento controlado de efluentes.
10. Como pode ser iniciada a proteção dos reservatórios subterrâneos?
- é através da zona não-saturada do solo (faixa do solo compreendida entre sua
superfície e o reservatório subterrâneo) que o reservatório subterrâneo é
recarregado;
- nesta zona ocorrem o transporte de contaminantes e os fenômenos de
autodepuração;
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- os processos de contaminação não se manifestam de forma imediata, sendo
necessário um monitoramento contínuo dos fluxos subterrâneos, a montante e a
jusante das fontes de poluição, de forma a permitir a aplicação de medidas
preventivas ou corretivas a qualquer tempo.
A Figura 4.9 apresenta um esquema da captação de água subterrânea mediante poços
freáticos e artesianos (jorrantes e não jorrantes).

Figura

4.9

Esquema da captação de água subterrânea mediante poços freáticos e
artesianos (jorrantes e não jorrantes).

PROCURE SABER

Existem problemas com a má exploração das águas
subterrâneas em sua região? O que pode ter originado estes
problemas?
Observe se existem muitas áreas impermeáveis em sua cidade.
Que importância isto tem para a drenagem urbana? Seria
interessante aumentar a capacidade de infiltração da água da
chuva nesta regiões?
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PONTOS
1.-

2.-

A

DESTACAR

é o processo pelo qual a água proveniente da precipitação
penetra no solo, movendo-se para baixo, através dos vazios, sob a ação da
gravidade, até atingir uma camada suporte, que a retém, formando então a
água do solo.
A capacidade de infiltração do solo pode ser medida por Infiltrômetros ou
estimada mediante Formulas Empíricas.
Infiltração
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D AS PREC I PITA ÇÕ ES

ESTUDO DAS
PRECIPITAÇÕES
OBJETIVOS

O objetivo deste capítulo é apresentar os conceitos
aplicados ao estudo das precipitações e sua
importância nos estudos hidrológicos, assim como
os instrumentos de medida. Os processos
formadores das chuvas e seus diferentes tipos
também são tratados. Estudos básicos aplicados às
precipitações são apresentados.

5.1

INTRODUÇÃO

A origem de quase toda precipitação está no mar. A evaporação dos oceanos
representa uma grande porcentagem da precipitação nos continentes pelo fato do
vapor d'água ser transportado aos continentes através da circulação atmosférica.
Quando o vapor d'água resfria-se atingindo o ponto de orvalho ocorre a precipitação
em forma de chuva, ou se a temperatura for suficientemente baixa, em forma de gelo
ou neve.
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O estudo da precipitação deve ser feito considerando-se os limites da bacia
hidrográfica de forma a se obter uma solução quantitativa da equação do balanço
hídrico (ver Capítulo 7):
[ P - R - G - E - T = ∆S ] t
em que
P = precipitação total
G = escoamento sub-superficial total
E = evaporação total
∆S = variação no armazenamento total
T = transpiração total
R

= escoamento superficial total

A temperatura na atmosfera: A variação vertical de temperatura é muito mais
violenta que a variação horizontal. O estudo dos gradientes verticais de temperatura
apresenta grande interesse, pois eles condicionam a possibilidade de ocorrência e o
sentido dos movimentos verticais de ar na atmosfera.
Gradiente vertical da adiabática seca: é o fenômeno da expansão ou compressão do
ar seco ou úmido. Se um volume de ar seco ou não saturado for elevado, sua pressão
diminui (pressão atmosférica diminui com a altitude) e sua temperatura baixará
devido a expansão. Se o processo for adiabático a variação de temperatura será de
1ºC/100 m. Esta variação de temperatura é chamada de gradiente vertical de
temperatura da adiabatica seca (Lapse rate).

Obs: Teoricamente, quando um pequeno volume de ar é deslocado para cima na
atmosfera ele encontra baixa pressão, se expande e resfria. Se assumirmos que não exista
troca de calor entre o meio e o pequeno volume, podemos definir a taxa na qual o
resfriamento ocorre durante a ascensão como "gradiente adiabático seco". Na realidade,
este processo nunca ocorre na atmosfera, uma vez que a turbulência tende a destruir o
volume teoricamente isolado e ocorre a troca de calor, porém, o conceito tem valor
considerável como referência para se estimar as características turbulentas na atmosfera
real.
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Gradiente vertical da adiabática saturada: é o processo de expansão do ar saturado.
Para uma pressão de 1000 milibares e temperatura de 10 ºC o gradiente da adiabática
saturada é de 0,60 ºC/100 m.

5.2

FORMAÇÃO DAS PRECIPITAÇÕES

Pode-se considerar que toda a água utilizável pela humanidade provenha da
atmosfera. A água pode ser encontrada na atmosfera sob a forma de vapor ou de
partículas líquidas, ou como gelo ou neve.
Experiências de laboratório mostraram que uma massa de ar úmido que não
contenha nenhuma partícula estranha pode sofrer um resfriamento contínuo sem
que ocorra a condensação.
Na atmosfera a presença de partículas chamadas núcleos higroscópicos que têm
afinidade por água produz a condensação do vapor d'água mesmo que o ar não esteja
saturado. Assim, cada gota de chuva se forma em torno de um núcleo de condensação
de tamanho da ordem de 10 a 100 micra.
O ar quente e úmido, elevando-se por expansão adiabática, se resfria até atingir seu
ponto de saturação. Uma parte do vapor de água se condensa sobre os núcleos de
condensação, formando então as nuvens (Garcez & Alvares, Hidrologia).
O processo de crescimento de cada gota de chuva ocorre através de difusão molecular
das partículas de vapor em torno da partícula inicial no estado líquido.
As impurezas contidas no ar servem como núcleos de condensação das moléculas de
vapor de água atmosférico, tão logo este alcance o ponto de orvalho. Quando é
ultrapassada a capacidade de saturação do ar, as moléculas de vapor de água em
excesso, se condensam em forma de gotas microscópicas sobre as indicadas
impurezas.
Estas impurezas, que podem ser higroscópicas em alto grau, são constituídas por
diminutos cristais de sal, cuja origem é a espuma do mar arrastada pelo vento,
partículas de carbono provenientes da combustão incompleta e até grãos de pólen. O
diâmetro desses núcleos de condensação podes ser inferior a uma micra (0.001 mm).
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A ocorrência de chuva é apenas uma das várias maneiras da transferência da poluição
ácida, trazendo para o nível do solo, os poluentes que encontram-se na atmosfera.
As chaminés industriais e as de casa contribuem para a difusão dessas partículas, em
especial as de carbono, que contaminam a atmosfera. Essas partículas atuando no ar
como núcleos de condensação, propiciam a formação de gotículas de água, de
partículas de gelo ou de ambos, que ao se agruparem, constituem as nuvens ou as
neblinas.
Em virtude da movimentação geral do ar atmosférico, as minúsculas gotas de água
condensadas podem ser levadas a longas distâncias. Neste caso, a água evaporada em
um determinado local pode retornar à fase terrestre do ciclo hidrológico através da
precipitação num local diferente daquele onde primariamente se originou.
Para que ocorra a precipitação propriamente dita, é necessário que se formem gotas
maiores por coalescência, que possam vencer a resistência do ar e atingir o solo, quer
seja na forma líquida ou sólida.
Os elementos essenciais para a formação das chuvas são a umidade disponível no ar e
um mecanismo que produza a condensação e a formação das gotas de água. A
condensação ocorre como resultado de um esfriamento do ar à temperatura inferior
ao ponto de saturação do vapor de água.
Nem todos os processos de esfriamento do ar são suficientes para produzir a
precipitação. A redução da pressão é o único mecanismo de esfriamento do ar capaz
de produzir precipitação. Quando uma massa de ar é forçada a se elevar até uma
altitude onde a temperatura e, principalmente, a pressão são menores, ela se
expande, diminuindo a freqüência de colisão com as moléculas do ar, provocando
seu esfriamento, dito adiabático, pois não há perda de calor para o meio.
Quando as gotículas de água, formadas por condensação, atingem determinada
dimensão precipitam-se em forma de chuva. Se na queda atravessam zonas de
temperatura abaixo de zero, pode haver formação de partículas de gelo, dando
origem ao granizo. No caso da condensação ocorrer sob temperaturas abaixo do
ponto de congelamento, haverá formação de neve.
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Estrutura das nuvens (Garcez & Alvares, Hidrologia)
As nuvens são formadas de aerossóis constituídos de gotículas de água (em estado
líquido ou sólido) com diâmetros da ordem de 1 a 3 centésimos de milímetro (0,01 a
0,03 mm), espaçadas de cerca de 1 mm entre si e mantidas em suspensão pelo efeito
da turbulência ou de correntes de ar ascendentes - Tabela 5.1. Essas gotículas somam
entre 0,5 a 1 g de água por metro cúbico de ar.

de queda
Tipo de
Intensidade Diâmetro médio Velocidade
para
os
diâmetros
precipitação (mm/h) das gotas (mm)
médios (m/s)
Nevoeiro
Chuva leve
Chuva forte
Tempestade

0,25
1a5
15 a 20
100

0,2
0,45
1,5
3,0

2,0
5,5
8,0

Diâmetros e características de diferentes precipitações.

Tabela 5.1

Dimensões das gotas (Garcez & Alvares, Hidrologia)
Para as gotas de água caírem é necessário que tenham um peso superior às forças que
mantém as gotículas das nuvens em suspensão, ou seja, que tenham uma velocidade
de queda superior às componentes verticais do movimento do ar. Conforme
determinações experimentais, as gotas de chuva tem diâmetros entre 0,5 a 2 mm, com
um máximo de 5,5 mm, acima do que elas se rompem devido à resistência do ar,
formando gotas menores, antes de elas atingirem o limite de velocidade de queda. Os
volumes das gotas de chuva são, portanto, 105 e 106 vezes maiores que os volumes das
gotículas que constituem as nuvens - Tabela 5.2.
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GOTAS

Números de gotas por m2 e por segundo
B
C
D
E
F
G

A

Diâmetro

Volume
(mm3)

1

2

0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4
4,5
5

0,065
0,524
1,77
4,19
8,18
14,10
22,4
33,5
47,7
65,4

1000
200
140
140
0
0
0
0
0
0

Total

3

4

5

1600
120
60
200
0
0
0
0
0
0

129
100
73
100
29
57
0
0
0
0

60
280
160
20
20
0
0
0
0
0

5
50
50
150
0
200
0
50
0
0

1480

1980

488

540

0,06
3,6

0,07
4,2

0,10
6,00

0,04
2,40

6

H

7

8

9

100
1300
500
200
0
0
0
0
200
0

514
423
359
138
156
138
0
0
101
0

679
524
347
295
205
81
28
20
0
0

7
233
113
46
7
0
32
32
39
0

500

2300

1829

2179

502

0,31
18,6

0,72
43,2

0,57
34,2

0,38
22,8

0,25
15,0

Intensidade
em mm por minuto
em mm por hora

A - Chuvas com aparência ordinária.
B - Chuvas com interrupções durante as quais o sol brilha.
C - Começo de uma precipitação intensa, curta.
D - Chuva repentina proveniente de pequena nuvem.
E - Chuva violenta com um pouco de granizo.
F - Período mais intenso de uma chuva forte.
G - Período menos intenso de uma chuva forte.
H - Período final de uma chuva contínua.
Tabela 5.2

5.3

Características das gotas de chuva para diferentes intensidades
(Segundo Réménieras).

MASSAS DE AR E FRENTES

A massa de ar representa um volume extremamente grande de ar homogêneo com
relação a umidade e temperatura. Pode-se considerar que constituem o mecanismo
de transferência de calor entre os pólos e o equador
As característica das massas de ar estão associadas às regiões de ocorrência, o equador
e os pólos, que originam as massas quentes e frias, respectivamente. Essas regiões
podem ser divididas ainda em continentais e marítimas, que formam as massas secas
e as massas úmidas respectivamente.
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Classificação das massas de ar:
-

Quanto à temperatura = quente ou tropical e fria ou polar.

-

Quanto à umidade = úmida ou marítima e seca ou continental.

A superfície de separação entre duas massas de ar é denominada frente, que pode ser
quente ou fria - Figura 5.1.

5.4

CLASSIFICAÇÃO DAS PRECIPITAÇÕES

Quando o ar não-saturado, em contato com a superfície da terra, ou dela próximo, é
transportado para níveis mais altos haverá uma expansão devido à redução da pressão
com a altitude. A não ser nas proximidades da superfície da Terra essa expansão é
adiabática, o que significa que nenhum calor é adicionado ao ar, por fontes externas,
e que nenhum é dele subtraído. Entretanto, sua temperatura reduz-se graças à
energia térmica que produz trabalho por processo de expansão. Essa redução de
temperatura é denominada resfriamento dinâmico ou adiabático e é a principal causa
da condensação e, logo, responsável por quase toda chuva.
As diferentes formas de precipitação são classificadas segundo o mecanismo que
provoca a ascensão do ar. De modo geral, os tipos de chuvas existentes são três:
convectivas, orográficas e ciclônicas. Estes todavia, não são mutuamente exclusivos,
podendo se superpor para dar origem a tipos mais complexos de chuvas.

5.4.1

PRECIPITAÇÃO CICLÔNICA

A precipitação ciclônica está associada a passagem de uma perturbação ciclônica. O
ciclone típico é uma grande massa de ar que apresenta homogeneidade horizontal de
temperatura e umidade, de diâmetro compreendido entre 800 a 1600 Km ou mais, e
que gira com uma velocidade de cerca de 48 Km por hora. No centro dessa massa de
ar a pressão barométrica é baixa e o ar aproxima-se deste centro segundo uma espiral
e com uma componente vertical ascendente. As chuvas ciclônicas são chuvas
associadas com a passagem de ciclones ou zonas de baixa pressão. Podem ser frontais
ou não frontais.
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Geralmente a precipitação ciclônica apresenta-se como precipitação frontal, assim
chamada em virtude da intersecção com o solo de uma interface inclinada formada
por massas de ar frio e ar quente. As chuvas frontais são causadas pelo encontro de
massas de ar quente e frio, que geram a ascensão da massa de ar quente (menos
densa) sobre a de ar frio, produzindo-se e esfriamento e a conseqüente condensação.
Podem ser classificadas como frente quente e frente fria.

Figura

5.1

Frente fria padrão subindo o litoral brasileiro: A = massa de ar
anticiclônica (alta pressão); B = massa de ar ciclônica (baixa pressão).

A precipitação de frente quente ocorre quando uma massa de ar frio é forçada para
trás por uma massa de ar quente, formando-se, na descontinuidade entre estas
massas, uma frente com translação para o sentido de deslocamento da massa de ar
quente, Figura 5.2. A frente quente é aquela cujo deslocamento provoca a
substituição do ar frio pelo quente. Em virtude de ser menos denso, o ar quente
eleva-se ao longo da frente, esfriando-se adiabaticamente, originando a condensação.
As frentes quentes, em virtude de sua declividade mais suave, desenvolvem chuvas
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brandas e uniformes que podem atingir uma vasta área, estendendo-se por centenas
de quilômetros adiante da frente. Em geral, essas chuvas são de leves a moderadas e
ocorrem de forma contínua até a passagem da frente

Figura

Esquema simplificado da ocorrência de frente quente.

5.2

A precipitação de frente fria ocorre quando a massa de ar frio desloca uma massa de
ar quente sobre a superfície da terra, formando-se na interface das mesmas, uma
chuva tormentosa, conforme esquema apresentado na Figura 5.3. A frente fria é
aquela cujo deslocamento provoca a substituição do ar quente pelo frio. A ascensão
do ar quente, ao longo da superfície frontal, provoca seu esfriamento adiabático,
originando a condensação. Essas frentes podem dar origem a tempestades
acompanhadas de trovões e ocorrendo em pancadas isoladas.

Figura

Esquema simplificado da ocorrência de frente fria.

5.3

As precipitações frontais são responsáveis pelas enchentes em grandes bacias por
abrangerem áreas extensas e, mesmo não apresentando intensidades extremas, são
contínuas por longos períodos - Figura 5.4.
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Figura

5.4

5.4.2

Representação esquemática de uma Frente Fria e Frente Quente.
PRECIPITAÇÃO CONVECTIVA

Resulta quando uma massa local de ar úmido sofre uma rápida ascensão aquecido
pelas radiações e reflexões solares na superfície da terra. Ao subir, o ar se expande
realizando trabalho e conseqüentemente perde calor. Ao se resfriar a massa de ar
úmido se condensa e precipita sob forma de chuva – Figura 5.5.
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Chuva convectiva.

5.5

As chuvas convectivas ou de convecção são produzidas como resultado do
aquecimento da camada superficial do ar. Esse ar mais quente, sendo menos denso,
tende a subir, podendo então tornar-se saturado, formando nuvens e dando origem à
precipitação.
Freqüentemente as chuvas torrenciais, localizadas, de curta duração e alta
intensidade são do tipo convectivo. Essas chuvas são acompanhadas de descargas
elétricas e se caracterizam como tempestades.
A precipitação convectiva, que ocorre principalmente na estação do verão, é
caracterizada também por fortes ventos e, algumas vezes, pela ocorrência de granizo,
causado pelo rápido resfriamento da massa de ar quente em ascensão.
É grande a importância da precipitação convectiva nos estudos hidrológicos
referentes a bacias urbanas visto que estas áreas - caracterizadas por grande
impermeabilidade da cobertura do solo e facilidade ao escoamento superficial
orientado - possuem tempos de concentração muito curtos facilitando a ocorrência de
enchentes – Figura 5.6.
As precipitações convectivas são, muitas vezes, associadas a formação do granizo –
Figura 5.7.
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Figura

5.6
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Esquema da formação e maturação de uma nuvem convectiva.
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Formação do granizo.
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5.4.3

PRECIPITAÇÃO OROGRÁFICA

Ocorre quando as massas de ar são forçadas a uma ascensão mecânica provocada por
barreiras montanhosas. A precipitação orográfica apresenta distribuição e localização
muito irregular. São chuvas de baixa intensidade e longa duração. Interessantes o
estudo das grandes bacias hidrográficas - Figura 5.8.

Figura

5.8

Chuva orográfica.

O Efeito Fohen, que explica o aquecimento e ressecamento de massas de ar, ao
vencerem montanhas, está associado a este tipo de precipitação - Figura 5.9.
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Efeito Fohen.

5.9

Um caso particular de precipitação, onde o efeito orográfico é importante, consiste na
formação da neve - ver Figura 5.10.
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Figura

5.10

5.5

Formação da neve associada a orografia.

MEDIDA DA PRECIPITAÇÃO

O objetivo de se medir a precipitação é principalmente de se estudar o balanço do
intercâmbio de água entre a terra e a atmosfera. A importância dos dados de
precipitação se reflete em quase todos os estudos hidrológicos. Por exemplo, a
estimativa de vazões em rios onde não há medidas históricas pode ser feita através de
dados de precipitação, com o emprego dos denominados modelos chuva-vazão.
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Exprime-se a quantidade de chuva (h) pela altura de água caída e acumulada sobre
uma superfície plana e impermeável. Os instrumentos utilizados para a medição da
precipitação são bastante simples, porém exigem a observação de normas e
precauções tanto na instalação como na interpretação das medidas.
Os instrumentos mais frequentes são o pluviômetro (Figura 5.11) e o pluviógrafo
(Figura 5.12).
Outro instrumento, de uso mais recente e em franca expansão, na medida da
precipitação é o Radar Meteorológico - Figura 5.13.

Figura

5.11
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Os pluviômetros fazem registros totalizados fornecendo a quantidade de chuva que
ocorreu no período sem interessar a hora inicial e a intensidade de cada chuva Figura 5.14. Consistem essencialmente de um cilindro reto de seção conhecida com
um funil que dirige a água coletada a um reservatório de armazenamento; além disso
há um dispositivo para não permitir que a água coletada sofra evaporação. O volume
de água precipitada é coletado em uma proveta graduada a intervalos de tempo
definidos, geralmente em caráter diário. As medidas realizadas nos pluviômetros são
periódicas: em geral, em intervalos de 24 horas, feitas normalmente às 7 horas da
manhã.

Figura
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Pluviógrafo.
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Radar Meteorológico de Ponte Nova (SP).
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Figura

5.14
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Exemplo de pluviômetro (Ville de Paris).
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Os pluviógrafos permitem um registro contínuo de precipitação através de um
gráfico chamado pluviograma que permite avaliar, além do total precipitado, a hora
inicial e a duração e conseqüentemente a intensidade da precipitação. Este
instrumento é dotado de um relógio que movimenta um cilindro sobre o qual é
afixado o pluviograma - Figura 5.15. Um dispositivo mecânico associa a precipitação
coletada ao movimento de uma pena sobre o pluviograma realizando, assim, um
registro contínuo, a intervalos diários ou, em postos de difícil acesso a intervalos
semanais.

Figura

5.15

Exemplo de pluviógrafo.

O pluviógrafo apresentado na Figura 5.15 é constituído por um receptáculo exterior
A de 20 cm de diâmetro que recolhe a chuva e a conduz a um dos depósitos B de
forma prismático triangular (caçamba). Este registra seu movimento sobre um papel
milimetrado enrolado sobre um tambor C, que dá uma volta completa em 24 horas.
Este tipo de pluviógrafo é também conhecido como pluviógrafo Jules Richard de
Paris (Homero X. A. Pedrosa).
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Figura

5.16

Registro das chuvas mediante um pluviograma.

Nas medidas de precipitação e na análise deste tipo de dado não são feitas referências
ao volume precipitado, e sim à lâmina precipitada. Os instrumentos descritos são
construidos de forma a correlacionar o volume de chuva coletada a altura de
precipitação, ou lâmina precipitada, expressa em milímetros.
Um sistema de instrumentos para medidas de precipitação a nível regional é
denominada de rede pluviométrica. Quando a densidade dos postos for da ordem de
95.5 km2/posto, a rede pode ser considerada satisfatória. As densidades mínimas para
o estabelecimento destas redes devem situar-se nos limites apresentados na Tabela
5.3, de acordo a orientação da Organização Meteorológica Mundial.

Tipo de região

Planas, de zonas temperadas,
mediterrâneas e tropicais.
Montanhosas de zonas
temperadas, mediterrâneas e
tropicais
Regiões áridas e polares
Tabela 5.3
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Gama de variação

Gama de variação
tolerável em condições
muito difíceis

Densidade Mínima (Km2/
estação)

(Km2/estação)

600-900

900-3000

100-250

250-1000

1500-10000

Densidade Mínima para Redes Pluviométricas (OMM).
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As grandezas características são;
a- Altura Pluviométrica (h): Medidas realizadas nos pluviômetros e expressas
em mm.
b- Intensidade da precipitação (i): É a relação entre a altura pluviométrica e a
duração da precipitação expressa geralmente em mm/h ou mm/min.
c- Duração (t): Período de tempo contado desde o início até o fim da
precipitação (h ou min.)
d- Freqüência (f): Número de ocorrências de uma determinada precipitação
(definida por “h” e “t”) no decorrer de um intervalo de tempo.
O radar meteorológico e a medida da precipitação
A medida da precipitação tem sido um dos aspectos de
maior interesse no âmbito de numerosas áreas de
pesquisa ou de aplicações tais como a agricultura, a
hidrologia, a climatologia e as telecomunicações.
Cada uma delas, evidentemente, necessita da medida com precisão levando em conta
a característica desejável da resolução espacial e temporal pertinente as mesmas.
A utilização de técnicas de sensoriamento remoto da precipitação, através do radar
meteorológico, permitem uma abordagem bastante útil, pois os sinais
eletromagnéticos originados através da interação entre o trem de ondas emitidos por
cada pulso e os hidrometeoros contidos dentro do volume iluminado, podem ser
interpretados em termos da intensidade de precipitação.
Devido a habilidade do radar de monitorar completamente uma ampla área de
cobertura (> 70.000 km2) em intervalos de tempo inferiores a cinco minutos, este
permite uma solução mais adequada para o acompanhamento do tempo, como
também para a maioria das pesquisas e aplicações associadas à precipitação - Figura
5.17.
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Figura

5.17
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Radar Meteorológico detectando precipitação.
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O método consiste basicamente em observar uma região com alta repetitividade em
intervalos regulares, através de um feixe fino onde a energia eletromagnética é
irradiada e medida a refletividade do radar, a qual será convertida em estimativa da
precipitação – Figura 5.18.
A refletividade do radar consiste na medida da energia retroespalhada originada no
volume iluminado do radar.
A interpretação do sinal recebido em termos de intensidade de precipitação conduz a
uma importante aplicação da teledetecção por radar, que é a medida da quantidade
de precipitação que atinge o solo sobre grandes extensões, com o uso de um único
radar.
Diversos métodos foram propostos para isto: eles se baseiam principalmente sobre
- a medida da refletividade das precipitações, e
- a medida da atenuação sofrida pela radiação ao cabo da propagação dentro do meio
difusor.
Cada uma das duas quantidades podem ser comparadas por fórmulas aproximadas
simples que usam a intensidade da precipitação “R”; o conhecimento de certa função
do tempo que permite obter a quantidade (ou altura) de precipitação atingindo uma
superfície ao curso de um intervalo de tempo durante o qual a medida seja feita.
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Figura

5.18

5.6

Energia eletromagnética irradiada pelo Radar Meteorológico de Bauru.
A energia espalhada pelos alvos e detectada pela antena (a
refletividade) é convertida em intensidade de precipitação.

ANÁLISE DA CONSISTÊNCIA DOS DADOS

A utilização de dados pluviométricos, em qualquer estudo hidrológico, deve ser
precedida por uma verificação da consistência dos mesmos, principalmente quando
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se trata de longas séries históricas. Isto se faz necessário em virtude de distorções que
podem apresentar estes dados, provocadas por diversos fatores, destacando-se, por
exemplo:
• falhas causadas pela ausência do observador ou por defeitos no aparelho;
• alterações na localização do instrumento de medição, mudança do tipo de
instrumento ou método de observação;
• a construção de cercas ou o plantio de árvores nas proximidades do instrumento.
Antes do processamento dos dados observados nos postos pluviométricos, há
necessidade de se executarem certas análises que visam verificar os valores a serem
utilizados. Entre elas podemos citar as que seguem.

5.6.1

DETECÇÃO DE ERROS GROSSEIROS

Primeiramente procura-se detectar os erros grosseiros que possam ter acontecido,
como observações marcadas em dias que não existem (30 de fevereiro) ou
quantidades absurdas que, sabidamente, não podem ter ocorrido. Muitas vezes
ocorrem erros de transcrição como, por exemplo, uma leitura de 0,036 mm, que não
pode ser feita, tendo-se em vista que a proveta só possui graduações de 0,1 mm
(S.Pinto).
No caso de pluviógrafos, acumula-se a quantidade precipitada em 24 horas, que é em
seguida comparada com a do pluviômetro que deve existir ao lado destes. Pode haver
diferenças por várias razões, inclusive por defeito de sifonagem ou por causa de
insetos que eventualmente entupam os condutos internos do aparelho.

5.6.2

PREENCHIMENTO DE FALHAS

Um método bastante utilizado para obtenção de uma estimativa da precipitação,
destinada ao preenchimento de falha de observação em um determinado posto
pluviométrico, é pela utilização dos registros pluviométricos de três estações mais
próximas possíveis da estação que apresente a falha. A precipitação na estação é
estimada através da média ponderada do registro das três estações vizinhas,
adotando-se, por pesos, as razões entre as precipitações médias no período de tempo
considerado.
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em que:

5.6.3

-

PX - é a precipitação estimada na estação que apresenta falha;

-

PA, PB e PC - são as precipitações observadas em três estações vizinhas;

-

NX, NA, NB e NC - são as precipitações médias observadas nas estações; por
exemplo, para uma falha de precipitação diária tomam-se as médias mensais
nas estações.

DETECÇÃO DE ERROS SISTEMÁTICOS

Verificação da homogeneidade dos dados - Curva de Duplas Massas
As alterações em tendências de longo prazo podem ser verificadas através da curva de
duplas massas. Deste modo podemos detectar erros sistemáticos, ou seja, erros
devidos ao próprio sistema de medida (ex: a desregulagem de um pluvógrafo). O
método consiste em construir-se um gráfico cartesiano, representando em um dos
eixos os totais anuais acumulados de precipitação para o posto estudado, e no outro
eixo a média acumulada dos totais anuais de outros postos da região – Figura 5.19.

Figura
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5.19

Curva das duplas massas.
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Uma mudança abrupta na inclinação da curva indica a época de alguma alteração
nos dados. Assim, os dados obtidos em época anterior à alteração devem ser
corrigidos para as condições atuais. A correção pode ser feita graficamente por
rotação da curva ou analiticamente.

em que:
-

PA – é a precipitação corrigida

-

P0 – é a precipitação que se quer corrigir

-

tg α - é o coeficiente angular da reta considerada correta

-

tg β - é coeficiente angular da reta que se quer corrigir.

As variações nas condições climáticas regionais não influenciam a curva de duplas
massas uma vez que a estação de observação e as regiões vizinhas são igualmente
afetadas.
A curva de duplas massas é obtida como segue:
- escolhem-se vários postos de uma região homogênea sob o ponto de vista
hidrológico (altura de precipitação, altitudes, proximidade física - relevo - tipo de
ocupação do solo - etc.);
- selecionam-se os postos com as séries de dados mais completas - criação da estação
tipo;
- acumulam-se os totais de precipitação de cada posto e da estação tipo;
- grafam-se os valores acumulados da estação tipo contra os totais acumulados das
estações a serem analisadas.

5.7

PRECIPITAÇÃO MÉDIA SOBRE UMA BACIA

A precipitação raramente é uniforme sobre uma bacia hidrográfica. Variações na
intensidade e na altura total precipitada ocorrem do centro às regiões periféricas da
chuva. Entretanto, a maioria dos estudos hidrológicos necessita de estimativas da
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precipitação média sobre a área. Três métodos são usualmente empregados para a
avaliação da precipitação média:
• Método aritmético.
• Método de Thiessem.
• Método das Isoietas.

5.7.1

MÉTODO ARITMÉTICO

É o mais simples e consiste em se determinar a média aritmética das precipitações na
área. Este método, porém, apresenta uma boa estimativa somente se a área for
relativamente plana e os instrumentos de medição forem uniformemente
distribuídos sobre a mesma. É necessário também que a medida em cada aparelho
individualmente seja próxima ao valor médio.

5.7.2

MÉTODO DE THIESSEN

Outro método, que permite uma avaliação da precipitação média sobre a bacia
mesmo quando os aparelhos não são uniformemente distribuídos sobre a bacia é o
método de Thiessen. Este método é mais preciso que o método aritmético e requer
um trabalho elaborado.
Thiessen define zonas de influência de cada estação. Estas zonas de influência são
determinadas através da união de postos adjacentes por linhas retas tomando-se, em
seguida, as mediatrizes dessas retas que formarão polígonos. Os lados do polígono
são limites da área de influência de cada estação.
Uma variação desta técnica consiste em tomar as perpendiculares às linhas que unem
os postos a uma altitude média ao invés de se tomar a mediatriz. Esta análise
correlacionada a altitude é em alguns casos uma aproximação mais eficaz;
geralmente, as diferenças entre os dois métodos são pequenas.
A precipitação média é calculada pela média entre a precipitação Pi de cada estação
ponderada por sua área de influência Ai.
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Polígonos de Thiessen são áreas de "domínio" de um posto pluviométrico.
Considera-se que no interior dessas áreas a altura pluviométrica é a mesma do
respectivo posto.
Os polígonos são traçados da seguinte forma:
1º. Dois postos adjacentes são ligados por um segmento de reta;
2º. Traça-se a mediatriz deste segmento de reta. Esta mediatriz divide para um
lado e para outro, as regiões de "domínio" – Figura 5.20.

Figura

5.20

Traçado de mediatriz e regiões de domínios.

3º. Este procedimento é realizado, inicialmente, para um posto qualquer (ex.:
posto B), ligando-o aos adjacentes. Define-se, desta forma, o polígono daquele
posto – Figura 5.21.
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Figura

5.21

Representação de polígono de um posto.

4º. Repete-se o mesmo procedimento para todos os postos.
5º. Desconsidera-se as áreas dos polígonos que estão fora da bacia.
6º. A precipitação média na bacia é calculada pela expressão anterior.

5.7.3

MÉTODO DAS ISOIETAS

O método das isoietas consiste permite que a precipitação média sobre uma bacia
seja estimada com bastante precisão. A palavra isoieta significa curva de mesma
precipitação. O espaçamento entre eles depende do tipo de estudo, podendo ser de 5
em 5 mm, 10 em 10 mm, etc.
Para o desenvolvimento do método é necessário marcar no mapa representativo da
bacia e sua região os postos pluviometricos e em cada posto o valor da precipitação
observada. Posteriormente, são desenhadas curvas, semelhantes às curvas de nível,
interpoladas entre os pontos conhecidos, representativas das precipitações. As isoietas
devem levar em conta os efeitos orográficos e, se possível, a morfologia do temporal,
de modo que o mapa final obtido represente um modelo da ocorrência da
precipitação sobre a área.
A precipitação média é calculada tomando-se o valor
médio entre isoietas sucessivas ponderada pela área entre
as curvas, obtida por planimetria, para toda a bacia.
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Exemplo de um mapa de isoietas é apresentado na Figura 5.22.

Figura

5.22

Isoietas da distribuição da precipitação total anual média em SC1.

O traçado das isoietas é feito da mesma maneira que se procede em topografia para
desenhar as curvas de nível, a partir das cotas de alguns pontos levantados.
Descreve-se a seguir o procedimento de traçado das isoietas:
1º) definir qual o espaçamento desejado entre as isoietas;
2º) liga-se por uma semi-reta, dois postos adjacentes, colocando suas respectivas
alturas pluviométricas;
3º) interpola-se linearmente determinando os pontos onde vão passar as curvas de
nível, dentro do intervalo das duas alturas pluviométricas – Figura 5.22;

1. Referência: Bacias Hidrográficas do Estado de SC. Diagnóstico geral. SDM. Governo do Estado de SC.
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Figura

5.23

Traçado das isoietas.

4º) procede-se dessa forma com todos os postos pluviométricos adjacentes;
5º) ligam-se os pontos de mesma altura pluviométrica, determinando cada isoieta;
6º) a precipitação média é obtida pela equação anterior.

PROCURE SABER

Verifique quais são as estações pluviométricas da sua região e
a extensão da série de dados disponível. Encontre os dados no
site da Agência Nacional de águas (ANA).
Vá no site www.ana.gov.br?
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DESTACAR

Para que ocorra a precipitação propriamente dita, é necessário que se
formem gotas maiores por coalescência, que possam vencer a resistência do
ar e atingir o solo, quer seja na forma líquida ou sólida.
As diferentes formas de precipitação são classificadas segundo o mecanismo
que provoca a ascensão do ar. De modo geral, os tipos de chuvas existentes
são três: convectivas, orográficas e ciclônicas. Estes todavia, não são
mutuamente exclusivos, podendo se superpor para dar origem a tipos mais
complexos de chuvas.
Exprime-se a quantidade de chuva (h) pela altura de água caída e
acumulada sobre uma superfície plana e impermeável. Os instrumentos
mais frequentes são o pluviômetro e o pluviógrafo. Outro instrumento, de
uso mais recente e em franca expansão, na medida da precipitação é o
Radar Meteorológico. As grandezas características são:
a.- Altura pluviométrica (h);
b.- Intensidade da precipitação (i);
c.- Duração (t); e
d.- Freqüência (f).
A utilização de dados pluviométricos, em qualquer estudo hidrológico, deve
ser precedida por uma verificação da consistência dos mesmos,
principalmente quando se trata de longas séries históricas.
Três métodos são usualmente empregados para a avaliação da precipitação
média: sobre uma Bacia Hidrográfica, são eles:
a.- Método aritmético;
b.- Método de Thiessem; e
c.- Método das Isoietas.
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S CO AMEN TO SUPE RF IC IA L

ESCOAMENTO
S U PE R F I C I A L
OBJETIVOS

O objetivo deste capítulo é apresentar os
conceitos aplicados ao estudo das vazões e
sua importância nos estudos hidrológicos,
assim como os instrumentos de medida. Os
processos de transformação chuva-vazão são
tratados assim como um estudo detalhado do
hidrograma.

6.1

INTRODUÇÃO

Das fases do ciclo hidrológico o escoamento superficial é talvez a mais importante
para os estudos de engenharia. A maioria dos estudos hidrológicos está ligada ao
aproveitamento da água superficial e a proteção contra os fenômenos provocados
pelo seu deslocamento (Villela e Mattos, 1975).
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O escoamento superficial abrange o excesso de precipitação que ocorre logo após
uma chuva e se desloca livremente pela superfície do terreno, até o escoamento de
um rio, que pode ser alimentado tanto pelo excesso de precipitação como pelas águas
subterrâneas (Villela e Mattos, 1975).
Esse estudo considera o movimento da água a partir da menor porção de chuva que,
caindo sobre um solo saturado de umidade ou impermeável, escoa pela sua
superfície, formando as enxurradas ou correntes, córregos, ribeirões, rios e lagos ou
reservatórios de acumulação. Tem origem fundamentalmente nas precipitações
Um hidrograma ou hidrógrafa é a representação gráfica da variação da vazão em
relação ao tempo. Um hidrograma mostrando as vazões médias diárias para um ano é
mostrado na Figura 6.1.

Figura
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Exemplo de Hidrograma (Villela e Mattos, 1975).
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FATORES QUE INFLUENCIAM O
ESCOAMENTO SUPERFICIAL
a.

Natureza climática:
-

intensidade e duração da precipitação;

-

precipitação antecedente.

b. Natureza Fisiográfica:
-

área;

-

forma;

-

permeabilidade;

-

capacidade de infiltração;

-

topografia.

c. Obras Hidráulicas.
d. Cobertura Vegetal.
Influência dos fatores sem vazão
1. Descarga cresce de montante para jusante com o crescimento da área da bacia.
2. Numa mesma seção - variações de vazões instantâneas serão tanto maiores
quanto menor for a área da B.H.
3. Vazões máximas instantâneas em uma seção dependerão de precipitações tanto
mais intensas quanto menor a área da B.H.
4. Quanto:

P

-

maior a declividade do terreno;

-

menores as depressões retentoras;

-

mais retilíneo o traçado;

-

maior a quantidade de água infiltrada;

-

maior a área coberta por vegetais.
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6.3

HIDROGRAMA E IETOGRAMA

Hidrograma é a representação gráfica cronológica da descarga de um curso d'água.
Fornece um meio apropriado de visualizar o comportamento de um curso d'água
durante épocas secas, durante períodos de inundações ou ainda durante condições
normais de tempo - Figura 6.2.
O Ietograma corresponde a apresentação gráfica das alturas de chuva média ocorrida
na bacia - Figura 6.2.
Comentários ao Hidrograma
Crista - região compreendida entre o ponto de inflexão do ramo ascendendo e o
ponto de inflexão da curva de recessão.
Num hidrograma existe, normalmente, um único pico.
O Hidrograma reflete:
a. precipitação direta sobre curso d’água;
b. escoamento superficial;
c. escoamento subsuperficial;
d. fluxo subterrâneo ou de base
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Ietograma e hidrograma (Villela e Mattos, 1975).

6.2

Fases do Escoamento Superficial:
1. depleção
2. concentração;
3. recessão.

6.4

CHUVA EFETIVA (HEF)

Teoricamente, se fosse conhecida a capacidade de infiltração (f), o volume de
deflúvio resultante de uma chuva poderia ser calculado subtraindo a infiltração e a
obtenção superficial (intercepção + armazenamento nas depressões) da precipitação
total. Portanto, chuva efetiva é a parte da chuva que efetivamente vai ocasionar o
escoamento superficial – ver Figura 6.2. Pode referir-se a uma chuva isolada ou a um
intervalo de tempo T quer (dias, semanas, anos).
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Precipitação Efetiva - é o volume escoado superficialmente dividido pela área da
bacia.

Escoado Superficialmente
-------------------------------------------------------------------------------------Hef = Vol
Area da Bacia
⋅

A Capacidade de infiltração refere-se a medida do escoamento superficial de uma
área experimental. A capacidade de infiltração varia com o tempo de duração da
precipitação. Podem obter-se diferentes curvas de f para diferentes valores da
unidade inicial do solo, oferecendo um meio para estimar o valor do deflúvio em
áreas de características de infiltração homogêneas.
A capacidade de infiltração depende da estrutura do solo, o que para ter resultados
reais é preciso fazer sua determinação in loco, ficando difícil na prática. Portanto,
foram desenvolvidos métodos para cálculo da capacidade de infiltração.

6.5

COEFICIENTE DE ESCOAMENTO
SUPERFICIAL (C)

O Coeficiente de Escoamento Superficial (OU COEF. DE DEFLÚVIO OU COEF.
DE "RUN OFF") é expresso pela relação:

escoado Superficialmente
-----------------------------------------------------------------------------------------------C = Volume
Volume total Precipitado
C - é função da cobertura do terreno: varia no tempo e no espaço.
Dentro de uma mesma bacia podemos ter áreas diversas e cada uma apresentando
um coeficiente de deflúvio diferente. C - varia com o tempo. Este coeficiente pode ser
relativo a uma chuva isolada ou relativo a um intervalo de tempo onde várias chuvas
ocorrem.
Conhecendo-se o coeficiente de esc. super. para uma determinada chuva intensa de
uma certa duração, pode-se determinar o escoamento superficial de outras
precipitações de intensidades diferentes, desde que a duração seja a mesma. Este
procedimento é muito usado para se prever a vazão de uma enchente provocada por
uma chuva intensa
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O coeficiente de esc. sup. relativo a uma dada precipitação será tanto maior quanto
menores forem a capacidade de infiltração e os volumes de água interceptados pela
vegetação e obstáculos ou retidos nas depressões do terreno.
C - relativo a um longo intervalo de tempo depende principalmente das perdas por
infiltração, evaporação e transpiração.
O "C" pode referir-se a uma chuva isolada ou a um intervalo de tempo t qualquer
(dias, semanas, anos).
• Informa da relação existente entre o que precipita e o que escoa, em função de todas as
variáveis fisiográficas da bacia.
• É o mais importante indicador hidrológico do regime de uma B.H.
• É função da cobertura do terreno.
• Chuva suficientemente intensa que provoque escoamento.
• Para sua obtenção deve-se processar a análise de um hidrograma tipo da bacia
mediante a separação dos escoamentos.

6.6

SEPARAÇÃO DOS ESCOAMENTOS

A separação dos escoamentos é muito importante para o estudo das características
hidrológicas da bacia e para alguns métodos de previsão de enchente.
No estudo dos componentes do hidrograma, consideramos três caminhos principais
para água de chuva chegar ao curso d'água:
• Escoam. Superficial (ou defl. direto)
• Escoam. Intermediário (ou hipodérmico):
- infiltra no solo e se translada lateralmente;
- atinge o curso d’água um pouco mais tarde;
- difere quanto a velocidade.
• Escoam. Subterrâneo (ou de base) - difere quanto à velocidade.
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Na prática: Separação dos escoamentos:
-

escoamento superf. direto;

-

escoamento básico.

Procedimento para determinação dos volumes escoados superfic. e totais:
Det. Pto. A - o ponto A é facilmente determinado, pois corresponde a uma brusca
mudança na inclinação da curva de vazão, representando o início do escoamento
superficial.
Embora a linha AEC seja a mais correta para separar os escoamentos, ela é de difícil
determinação e para todos os fins práticos utiliza-se a reta AC.
Ponto C - ponto de máxima curvatura da linha de recessão do hidrograma.
Determinação do Ponto C - 3 métodos:
1. assentimento.
2. método apresentado no WILKEN, 1978, pág. 151.
3. por fórmulas empíricas do tipo N = Kan.
Determinação do ponto C – Wilken (1978)
É feito calculando a relação entre a vazão "Q" em qualquer instante e a vazão Q(+t)
depois de um tempo "t" (em dias, horas, ou fração de hora).
Calculando várias relações Q/Q(+t) para o trecho nas proximidades do ponto de
máxima curvatura da curva de recessão e traçando, com esses valores, um diagrama
que tenha as mesmas abcissas do hidrograma, dado, obtém-se uma poligonal na qual
se destacará um ponto de mudança brusca de inclinação das retas da poligonal. A
abscissa deste ponto será a do ponto C procurado.
Determinação do ponto C - Fórmulas Empíricas
Em observações feitas em bacias naturais, constatou-se que a posição de "C" pode ser
estabelecida com boa aproximação por fórmula empírica do tipo.

N = KA
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em que:
A

= é a área da bacia.

N

= é o número de dias após o pico. Este valor (~) cresce com o tamanho da
bacia de drenagem, pois é necessário mais tempo para que a água seja
escoada de uma bacia grande do que de uma pequena.

K e n = são constantes correspondentes as características de esgotamento da bacia.
Uma indicação grosseira para determinação de N (em dias) é dada por:

N = 0,8266 A

0,2
d

em que
Ad - área da bacia em km2.
Entretanto, em algumas bacias estes dados podem variar substancialmente. No caso
de pequenas bacias - o escoam de base é pequeno em comparação com o deflúvio
direto.
Hidrograma de uma cheia - pode ser considerado como um hidrograma de
escoamento superficial superposto a um hidrograma de escoamento subterrâneo.
Voltando ao ponto inicial, isto é, ao coeficiente de escoamento superficial,

escoamento Superficial
----------------------------------------------------------------------------------------C = Volume
Volume total precipitacao
A determinação do volume escoado superficialmente é feita por planimetria da área
ABCA.
O volume total precip. é determ. pelos processos vistos anteriormente.
Volume total precipitado: A x h
A = área total da bacia
h = altura média das precipitações que ocorreram na bacia.
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6.7

CURVA CHAVE

É uma curva altura-d’água (níveis) - vazões. A Figura 6.3 mostra a curva-chave do
rio Paraíba, em São José dos Campos (Villela e Mattos, 1975).

Figura

6.3

Curva-chave do rio Paraíba, em São José dos Campos.

A curva chave normalmente deve ser representada por uma equação do tipo:

Q=a.h

n

Escolhida uma seção de controle para medida de vazões, isto é, um trecho
relativamente estável, retilíneo e de fácil acesso, pode-se neste local instalar uma
régua limnimétrica.
Régua limnimétrica - finalidade de medir níveis de água.
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Assim, medem-se, utilizando molinete, as vazões para várias alturas de água do rio.
Anotando-se a vazão e a correspondente altura d'água pode-se construir uma tabela
ou uma curva de correlação altura-vazão.
Devido ao fato de o zero da régua não resultar sempre exatamente no ponto de
mínimo da seção, a curva-chave pode ter, depois do ajustamento com os dados de
campo, a seguinte equação
Q = A ( h ± ho ) n
onde,
as constantes A, ho e n poderão ser determinadas pelo método dos mínimos
quadrados.

P

RI NC ÍP IO S D E

H

I DR OL OG IA E

H

I D RÁUL IC A

133

E

SC OA MEN TO S UPER FI C IAL

PONTOS
1.-

2.-
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6.-
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Das fases do ciclo hidrológico o escoamento superficial é talvez a mais
importante para os estudos de engenharia. A maioria dos estudos
hidrológicos está ligada ao aproveitamento da água superficial e a proteção
contra os fenômenos provocados pelo seu deslocamento.
Um hidrograma ou hidrógrafa é a representação gráfica da variação da
vazão em relação ao tempo.
O Ietograma corresponde a apresentação gráfica das alturas de chuva
média ocorrida na bacia.
Chuva efetiva é a parte da chuva que efetivamente vai ocasionar o
escoamento superficial.
O Coeficiente de Escoamento Superficial é expresso pela relação Volume
escoado Superficialmente e o - Volume total Precipitado.
A Curva Chave é uma curva altura-d'água (níveis) - vazões.
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BA L A N Ç O H Í D R I C O D E
UM A BACI A
H I D R O G R ÁF I C A
OBJETIVOS

O objetivo deste capítulo é apresentar os
conceitos do balanço hídrico numa bacia
hidrográfica e sua importância nos estudos
hidrológicos.

O conceito de ciclo hidrológico pode ser traduzido quantitativamente sob a forma de
uma relação matemática denominada equação hidrológica.
A equação hidrológica representa a quantificação da água presente nas fases do ciclo,
para um intervalo de tempo escolhido, denominada de balanço hídrico. Para a
elaboração do balanço hídrico é necessário que se defina o espaço físico onde se
realiza este balanço, normalmente a bacia hidrográfica (Figura 7.1).

P RI N CÍ PI OS

DE

H I D ROL OG I A E H ID RÁ ULI CA

137

B A LAN ÇO

HÍ D RIC O D E UMA BAC I A HI D ROG RÁF IC A

Considerando-se isoladamente os processos acima e abaixo da superfície do solo é
possível descrever o balanço hídrico como se segue:
a. Balanço Hídrico acima da superfície:

P - R + Rg - Es - Ts - I = S s

(10.1)

b. Balanço Hídrico abaixo da superfície:

I + G 1 - G 2 - R g - E g - Tg = S g

(10.2)

c. Balanço Hídrico na Bacia Hidrográfica [soma das equações (10.1) e (10.2)].

P - R - (Es + Eg) - (Ts + Tg) - (G2 - G 1 = (Ss + Sg)
onde as variáveis hidrológicas são definidas na Figura 7.1.
P = precipitação
E = evaporação
T = transpiração
R = escoamento superficial
G = escoamento subterrâneo
I = infiltração
S = armazenamento
Os subscritos s e g significam a origem do vetor, respectivamente acima e abaixo
da superfície do solo.

138

P RIN C ÍPI OS

DE

H ID RO LO GI A E H I D RÁUL IC A

B ALA NÇ O

Figura
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Balanço Hídrico na Bacia Hidrográfica (Villela e Mattos, 1975).

7.1

Considerando-se um grande ∆T :

G2 = G1
Ss + Sg = Constante
Es + Ts + Eg + Tg = D -->

P - R - D = ∆ST

Para períodos de tempo mais longos, pode-se desprezar a variação do
armazenamento total ∆ST, pois o ciclo hidrológico é um sistema fechado sem perda
ou criação de água. Esta aproximação permite uma avaliação de elementos do
balanço hídrico que caracterizam o regime hidrológico da bacia hidrográfica
(TUCCI, 1993). Deste modo, temos a equação simplificada:
P-R=D

ou

ds
I – O = ----dt
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em que:
I

= fluxo afluente

O

= fluxo efluente

ds /dt = variação no armazenamento por unidade de tempo.
A equação diferencial final é a forma básica da representação qualquer sistema
hidrológico e a aplicação da equação geral está condicionada à complexidade do
problema estudado.
Os estudos hidrológicos tem por finalidade avaliar a disponibilidade dos recursos
hídricos de uma região para os processos de planejamento e manejo destes recursos,
ou ainda, atender a requisitos específicos em projetos de engenharia. De forma
simplificada, estes dois casos podem ser entendidos por intermédio da aplicação da
equação geral do balanço hídrico ou simplificada de acordo às características do
estudo.
Nos estudos de disponibilidade de recursos hídricos, o balanço hídrico deve ser
elaborado a intervalos de tempo longos (anuais, bianuais), considerando-se os
processos sob a forma de totais mensais. Processos que se desenvolvem a intervalos
curtos, a exemplo da infiltração, não tem interesse direto ao balanço; a este caso
interessam os processos dominantes como a precipitação, a evapotranspiração, o
escoamento superficial e os armazenamentos superficial e subterrâneo, analisados
sob a forma de totais.
Os estudos hidrológicos destinados às aplicações diretas em engenharia referem-se,
em muitos casos, à estimativa de vazões de cheia - ou descargas de projeto, em seções
determinadas de cursos d'água. Nestes casos, os processos dominantes, a
precipitação, infiltração e o escoamento superficial são analisados sob a forma de
taxas de ocorrência a curtos intervalos de tempo (minutos, horas ou dias).
Nas duas situações acima, é necessário estabelecer os limites físicos da área
considerada nos estudos. Na grande maioria dos casos, estes limites são definidos
pelo critério geográfico de bacia hidrográfica.
Exemplo (Engenharia Hidrológica, RAMOS et al, ABRH, 1989):
• Em uma bacia hidrográfica o total precipitado em um dado ano foi de 1326 mm.
Avalie a evapotranspiração total deste ano na bacia hidrográfica, considerando que a
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vazão média anual na sua exutória foi de 14,3 l/s/km2. Despreze a diferença no
volume de água armazenado na bacia.
R:
A evapotranspiração pode ser calculada utilizando-se a equação simplificada
(P - R = D), desprezando-se a variação de armazenamento de água na bacia.
Portanto:

P=R+D

ou

D=P-R

A precipitação, por unidade de área é de 1326 mm. O escoamento total pode ser
calculado, por unidade de área (m2), por:

R=q.t
em que,
q representa o deflúvio médio anual, em m3/s, ou seja:
–3

14 ,3 ⋅ 10
- ⋅ ( 365 x 24 x 3600 )
R = ------------------------6
10
R = 0,451 m ou 451 mm.
Finalmente:

D = 1326 - 451

-->

D = 875 mm

Esta forma simples de avaliação permitiu estimar os principais componentes do
balanço hídrico para as principais bacias hidrográficas brasileiras, pelo DNAEE, em
1994.

PROCURE SABER
Com os dados de precipitação e vazão de uma bacia
hidrográfica existente na sua região, determine a
Evapotranspiração para um determinado ano. Encontre os
dados no site da Agência Nacional de águas (ANA):
www.ana.gov.br
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O balanço hídrico de uma bacia hidrográfica representa a quantificação de
entradas e saídas da água presente nas fases do ciclo, para um intervalo de
tempo escolhido.
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