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EDITORIAL

Estarão as nossas Universidades preparadas 
para enfrentar os desafios que a curto prazo se 
colocarão em matérias de recursos hídricos, 
ambiente e desenvolvimento sustentável? 
Tratando-se de áreas caracterizadas por 
multidisciplinaridade e grande interação 
entre saberes em geral muito dispersos, 
terão as nossas escolas de ensino superior 
dimensões e estruturas organizativas 
compatíveis com as necessidades de formar, 
intervir e sensibilizar a sociedade para as 
modificações de atitudes e valores que se 
impõem, em busca de novos hábitos, novos 
paradigmas e novos conhecimentos sobre 
a complexa natureza do ambiente, com o 
intuito de gerar uma cultura de prevenção de 
desastres naturais?
Ao nível da oferta educativa e preparação 
para a vida, há em Portugal toda uma 
profunda reorganização dos saberes a 
fazer. É necessário e urgente reavaliar 
o atual quadro educativo e as estruturas 
organizativas das instituições para fazer face 
às exigências decorrentes de necessidades 
e saberes em emergência, num quadro 
mais global. Por um lado, é urgente conter 
a proliferação de instituições sem claros 
objetivos de sustentabilidade e, por outro, 
de limitar em cada instituição o número 
exagerado e desadequado de cursos, ou áreas 
disciplinares, de banda demasiado estreita, 
em particular ao nível do primeiro ciclo. Áreas 
emergentes de grande transversalidade 
e interdisciplinaridade vieram revelar as 
profundas fragilidades das atuais estruturas 
organizativas das nossas instituições de 
ensino superior no que concerne à oferta 
destes saberes.
Para melhor se compreenderem as 
necessidades de estruturas organizativas 
suficientemente flexíveis e abrangentes em 
áreas de grande interdisciplinaridade como as 
ciências e tecnologias do ambiente, incluindo 
nestas as ciências e tecnologias do mar, 
gostaria de deixar aqui expressas algumas 
reflexões.

Um dos grandes objetivos da atualidade 
prende-se com o desenvolvimento de uma 
economia global sustentável, o que significa 
procurar um rumo de crescimento que 
permita satisfazer as nossas necessidades 
atuais sem comprometer a capacidade 
de as gerações vindouras satisfazerem 
as suas. A satisfação de tal compromisso 
passa necessariamente pela transmissão 
de conhecimentos diversificados, de modo 
a conduzir a um desenvolvimento integrado, 
equilibrado e profundamente respeitador do 
ambiente, do mar e da zona costeira.
Um conhecimento profundo e integrado 
dos processos básicos das alterações 
ambientais, nomeadamente no que 
diz respeito ao clima, à atmosfera, aos  
oceanos e à superfície terrestre, é essencial 
para a compreensão dos fenómenos e o 
consequente desenvolvimento de atitudes 
e procedimentos que conduzam a uma 
inversão das atuais tendências. 
Esta compreensão torna-se, por outro lado, 
necessária a uma posterior identificação e 
avaliação dos efeitos da atividade humana 
ao nível industrial, urbanístico, turístico, 
dos transportes, da gestão de resíduos 
e desperdícios, dos usos e gestão dos 
recursos hídricos, dos recursos marinhos, 
dos portos e, em geral, de todas as atividades 
com influência direta ou indireta na zona 
costeira.
Constituem matérias de especialidades 
muito diversas, mas da maior relevância 
em domínios do ambiente e das ciências do 
mar, o aumento das emissões de gases com 
efeito de estufa, o aumenta da intensidade 
e frequência de tempestades, o previsível 
aquecimento global, a subida do nível médio 
das águas do mar, as chuvas ácidas, a 
destruição da camada do ozono e a perda 
irreversível da diversidade biológica, com 
as imprevisíveis consequências para o 
funcionamento de ecossistemas.
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A extensa Zona Costeira Portuguesa, com 
cerca de 950 km de costa continental, é 
caracterizada por um equilíbrio precário 
que exige o recurso a permanentes e 
adequadas tecnologias de observação e 
informação, com significativos avanços nas 
últimas décadas. Uma formação adequada 
à implementação destas tecnologias 
permitirá, complementarmente, melhorar a 
observação e proteção da Zona Económica 
Exclusiva Portuguesa, com uma área total 
atual de 1.635.000 km2, particularmente 
sensível face à estratégica posição geográfica 
que Portugal ocupa em qualquer dos eixos 
Norte-Sul e Este-Oeste.
Em termos de ordenamento e uso da 
zona costeira são hoje em dia matérias 
de aprendizagem e debate: i) as elevadas 
concentrações de atividades e população; 
ii) as crescentes pressões em termos de 
alterações de usos e ocupações urbana 
e industrial; iii) a intensificação de usos 
recreativos e de lazer (praias, resorts, 
campos de golfe, desportos náuticos); iv) 
a sobrexploração dos recursos marinhos 
(pescas); v) o agravamento da qualidade da 
água (rejeições de águas residuais sem o 
tratamento adequado, descargas poluentes, 
emissários submarinos, derrames de 
hidrocarbonetos); vi) as alterações nos 
ecossistemas e habitats naturais; vii) a 
contaminação/salinização de aquíferos 
costeiros; viii) as alterações morfodinâmicas 
significativas, conduzindo a erosões 
generalizadas e à destruição irreversível 
de proteções costeiras naturais (falésias, 
arribas, campos dunares); ix) a degradação 
e descaracterização paisagísticas; x) a 
crescente exposição das populações e bens 
a riscos naturais e induzidos (acidentes, 
tempestades, etc.); xi) as situações de 
conflitualidade potencialmente elevadas, 
e xii) as grandes vulnerabilidades da zona 
costeira face às alterações climáticas 
globais que, inevitavelmente, conduzirão 
a uma subida do nível médio das águas do 
mar, etc. 
A Zona Costeira Portuguesa possui, por outro 
lado, um elevado potencial de aproveitamento 
relativamente às energias renováveis, sendo 

esta uma questão pertinente nos tempos 
atuais, tanto ao nível do potencial eólico 
como das ondas.
O panorama descrito exige uma sensi- 
bilização adequada, uma formação integrada 
devidamente orientada e competente e uma 
investigação multifacetada, de modo a que 
as ações e intervenções sejam corretamente 
planeadas, executadas e eficazes no sentido 
de preservar os ecossistemas e os recursos 
marinhos existentes. A investigação a 
desenvolver deverá, por outro lado, traduzir-
-se em medidas capazes de proporcionarem 
uma inversão da atual tendência erosiva da 
zona costeira, com fortes repercussões na 
economia nacional e acentuada degradação 
da qualidade de vida das populações aí 
residentes.
O acelerado progresso científico e tecnológico 
e as crescentes necessidades da sociedade 
atual, nos diversos domínios, exigem das 
nossas Universidades respostas adequadas e 
eficazes em termos de formação. Problemas 
emergentes de maior complexidade, novas 
questões a resolver e novas responsabilidades 
políticas, sociais e culturais exigem educação 
e formação mais adequadas e diversificadas, 
pessoas mais qualificadas, com novas 
competências, não só do ponto de vista 
científico e técnico mas também no que 
concerne à cidadania, à cultura, ao espírito 
crítico e à capacidade de inovar e de encontrar 
soluções apropriadas para os novos desafios.
Os seis artigos publicados no presente 
número da Recursos Hídricos são reve- 
ladores da vitalidade e riqueza da investigação 
de qualidade que se produz em Portugal e que 
é divulgada em língua portuguesa.
No primeiro trabalho é apresentada uma 
nova aproximação das equações clássicas 
de Boussinesq, com características 
dispersivas melhoradas. São comparados 
resultados numéricos de duas aproximações 
matemáticas destas equações (Boussinesq 
clássico e modelo com características 
dispersivas melhoradas) com a solução 
analítica aproximada das equações. Por 
fim, são apresentadas comparações de 
soluções numéricas de ondas geradas por 
pressões móveis à superfície (casos típicos 
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de embarcações), considerando três funções 
de pressão e aquelas duas aproximações 
matemáticas das equações.
No segundo trabalho é proposta a utilização 
de mapas cognitivos como técnica de apoio à 
decisão na estruturação de um problema em 
gestão de recursos hídricos. O mapa cognitivo 
é proposto neste estudo como técnica de 
auxílio aos decisores no estabelecimento 
do regime de vazão ambiental para o baixo 
trecho do rio São Francisco. Sustentam os 
autores que esta técnica contribui para o 
diálogo entre os atores, visando a geração 
de informações sobre a situação analisada e 
o melhor entendimento sobre o problema.
O terceiro trabalho faz a apresentação de 
um possível sistema de monitorização de 
situações de seca adequado às características 
da região da margem esquerda da parte 
portuguesa da bacia do Guadiana. Tendo 
por base informação relativa a parâmetros 
mensuráveis relacionados com os fenómenos 
de seca, foram obtidos indicadores simples 
e operacionais (correspondentes a índices 
normalizados de precipitação e escoamento) 
de que resultou a definição dos níveis de 
alerta de seca que compõem o sistema de 
monitorização apresentado.
No quarto trabalho é apresentada uma reflexão 
sobre a problemática das interconexões entre 
os sistemas de águas residuais - separador 
absoluto - e de drenagem de águas pluviais, e 
seus impactos sobre a hidrografia da cidade 
do Rio de Janeiro. São ainda descritas as 
principais estruturas consideradas atípicas 
na conceção do sistema convencional de 
águas residuais. Por último, é verificado 
até que ponto o tipo de sistema concebido - 
separador absoluto - contempla efetivamente 
as funções sanitárias e ambientais de 
recolha, transporte e destino final adequado 
das águas residuais.

Salienta-se no quinto trabalho uma ava-
liação da importância estratégica das 
águas subterrâneas como manancial para 
o abastecimento humano. Os autores  
procuram demonstrar a relação existente 
entre as reservas hídricas de mananciais 
superficiais e subterrâneos no Brasil e no 
mundo, destacando-se os volumes com-
provadamente superiores de ocorrências  
subterrâneas em relação às águas super-
ficiais. Por último, são apresentadas as  
vantagens e os respetivos cuidados a obser-
var na utilização sustentável das reservas 
estratégicas de águas subterrâneas.
No sexto trabalho são analisados alguns 
aspetos teóricos e práticos sobre a 
estimação de intervalos de confiança de 
quantis de variáveis aleatórias hidrológicas, 
compreendendo três abordagens para 
a construção de tais intervalos, as quais 
são comparadas entre si: aproximação 
pela lei normal dos quantis em torno do 
quantil estimado; técnica de simulação de 
Monte Carlo, e técnica de re-amostragem 
bootstrap. A estimação de intervalos de 
confiança para quantis desempenha um 
papel importante no dimensionamento 
hidrológico em condições de incerteza, uma 
vez que sintetiza as incertezas associadas à 
estimação dos parâmetros das distribuições 
e de quantis a partir de amostras finitas.
Estamos convictos que os artigos publicados 
no presente número da Recursos Hídricos 
constituirão referências de qualidade nos 
domínios da Hidráulica, dos Recursos 
Hídricos e do Ambiente.

O Director da Recursos Hídricos
José Simão Antunes do Carmo
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EquaçõEs dE BoussinEsq com 
caractErísticas dispErsivas 
mElhoradas. aplicaçõEs
Boussinesq-type equations with improved 
dispersion CharaCteristiCs. appliCations

José Simão Antunes do Carmo
IMAR – Instituto do Mar – Universidade de Coimbra, Departamento de Engenharia Civil, Pólo II da Universidade /// 3030-788 
Coimbra, PORTUGAL /// Associado da APRH com o número 1226 /// jsacarmo@dec.uc.pt

RESUMO: Neste trabalho é desenvolvida uma nova aproximação das equações clássicas de Boussinesq, com 
características dispersivas melhoradas, e utilizado um esquema numérico apropriado para a resolução do 
sistema de equações resultante.
Considerando um simples parâmetro para ter em conta os efeitos dispersivos, a discretização adoptada permite 
comparar resultados numéricos de duas aproximações matemáticas destas equações (Boussinesq clássico e 
com características dispersivas melhoradas) com a solução analítica aproximada das equações.
Entre os resultados apresentados neste trabalho, destacam-se comparações de soluções numéricas de ondas 
geradas por pressões móveis à superfície (casos típicos de embarcações) considerando três funções de pressão 
(duas listadas na literatura da especialidade e uma terceira proposta) e duas aproximações das equações 
(Boussinesq clássico e modelo com características dispersivas melhoradas). 
O modelo numérico desenvolvido é testado para uma embarcação com 15 m de comprimento, que se move 
num canal com 10 m de profundidade, a uma velocidade de 5.0 m/s e exerce uma pressão à superfície de  
4900 N/m2.

Palavras-chave: Equações de tipo Boussinesq, características dispersivas melhoradas, pressão móvel à 
superfície, ondas geradas por embarcações.

ABSTRACT: In this work, a new approximation of the classical Boussinesq equations with improved dispersive 
characteristics is developed, along with an appropriate numerical scheme to solve the resulting system of 
equations.
Considering a single parameter to take into account the dispersive effects, the adopted discretization allow us 
to compare numerical results of two mathematical approximations (the classical Boussinesq and the improved 
model with additional terms of dispersive origin) with the approximate analytical solution of the equations.
Among the results presented in this paper, we highlight comparisons of numerical solutions of waves generated 
by a mobile pressure at the surface (typical cases of boats), considering three functions of pressure (two listed 
in the specialized literature and a proposal third one) and two approximations of the equations (the classical 
Boussinesq and the model with improved dispersive characteristics).
The numerical model is tested for a boat of 15 m in length, moving in a channel 10 m deep at a speed of 5.0 m/s, 
and exerting a pressure of 4900 N/m2 at the surface.

Keywords: Boussinesq-type equations, improved dispersive characteristics, mobile pressure at surface, boat 
generated waves.

mailto:jsacarmo@dec.uc.pt


8 Equações de Boussinesq com características dispersivas melhoradas. Aplicações

1. Introdução
O primeiro modelo de ondas, com inclusão de 
efeitos dispersivos (solução fraca) e não-lineares e 
uma aproximação linearizada para a pressão não-
hidrostática, foi deduzido por Boussinesq em 1872.
As equações originais foram apresentadas para uma 
profundidade constante. Mais tarde, Mei e LeMehaute 
(1966) e Peregrine (1967) deduziram as equações de 
Boussinesq para profundidade variável. Enquanto Mei 
e LeMehaute utilizaram a velocidade no fundo como 
variável dependente, Peregrine utilizou a velocidade 
média em profundidade e assumiu uma variação 
linear da componente vertical da velocidade com a 
profundidade.
Devido à grande popularidade das equações deduzidas 
por Peregrine, estas equações são frequentemente 
referidos entre a comunidade científica da 
especialidade como equações de Boussinesq para 
profundidade variável.
As equações clássicas de Boussinesq são válidas para 
valores relativamente pequenos de kh e H/h, em que kh 
e H/h são parâmetros que representam a profundidade 
relativa (dispersão) e a declividade da onda (não-
linearidade), respectivamente.
Madsen et al. (1991) e Madsen e Sørensen (1992) 
incluíram termos de ordem superior no modelo clássico 
de Boussinesq, com coeficientes ajustáveis para 
profundidades constante e variável, respectivamente.
Como alternativa às equações de Madsen et al. 
(1991), Beji e Nadaoka (1996) apresentaram um 
modelo significativamente melhorado das equações 
de Boussinesq. Estão na base dos desenvolvimentos 
apresentados neste trabalho as hipóteses e os 
princípios adoptados por Beji e Nadaoka (1996).
A perturbação na superfície livre pode resultar em 
consequência do movimento de um objecto nesta 
superfície, de uma perturbação no fundo, ou do 
movimento de um objecto no seio da massa líquida. O 
primeiro caso está associado a uma pressão móvel à 
superfície, sendo este o problema a ser investigada no 
presente trabalho.
O modelo numérico cujos principais desenvolvimentos 
são apresentados neste artigo é verificado para dois 
casos de teste, por comparação da solução numérica 
da onda solitária com a solução analítica aproximada 
destas equações. Seguidamente são apresentadas 
e discutidas qualitativamente soluções numéricas 
das ondas geradas por pressões móveis à superfície, 
considerando diferentes funções de pressão.

2. Formulações
2.1. Formulação matemática

Sejam as equações de continuidade e de conservação 
da quantidade de movimento, a duas dimensões 
no plano vertical, relativas ao escoamento de 
um fluido viscoso e incompressível submetido 
à acção da gravidade. Definindo os pequenos 
parâmetros 0 ha=ε e lh0 =σ , em que 0h , l  e a  
representam, respectivamente, uma profundidade, 
um comprimento e uma amplitude características 
e 0c  representa a celeridade crítica ( 0 0c gh= ), as 
equações fundamentais e as condições de fronteira 
são em seguida devidamente adimensionalizadas. 
Detalhes sobre o procedimento adoptado podem ser 
consultados em Antunes do Carmo (2004) e Antunes 
do Carmo (2010).
Assumindo complementarmente que 0(ε)=0(σ2), com  
σ <<1 (hipótese fundamental da água pouco profunda), e 
considerando uma pressão sp  na superfície livre, obtém-
se o seguinte sistema (equações do tipo Boussinesq) na 
forma adimensional:

O texto deste artigo foi submetido para revisão e possível publicação em Setembro de 2011, tendo sido aceite pela Comissão de Editores Científicos 
Associados em Outubro de 2011. Este artigo é parte integrante da Revista Recursos Hídricos, Vol. 32, Nº 2, 7-16, Novembro de 2011.
© APRH, ISSN 0870-1741 | DOI 10.5894/rh32n2-1

(1)

sendo R o número de Reynolds, igual a ν/00ch .
O sistema de equações (1) é aplicável à geração e 
propagação de ondas em condições mais gerais, 
permitindo considerar: i) variações temporais do 
fundo; ii) tensões de atrito no fundo, e iii) tensões na 
superfície livre.
Qualquer que seja o valor de ε  no sistema de 
equações (1), conservando apenas os termos de 
primeira ordem (ordem 1 em 2σ ) no desenvolvimento 
anterior obtêm-se as equações do tipo Saint-Venant ou  
“Shallow-water equations”:
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Em variáveis dimensionais, eliminando a barra sobre a 
variável u para simplificação de escrita e com diferente 
notação, aquelas duas aproximações escrevem-se:

 - Ordem 2 em σ2 (Equações do tipo Boussinesq)

(3)

         

 - Ordem 1 em σ2 (Equações do tipo Saint-Venant)

(4)

nas quais h representa a profundidade do escoamento; 
0h  a profundidade em repouso; ξ  a cota do fundo; u a 

componente horizontal da velocidade; t o tempo; g a 
aceleração da gravidade; ρ a massa volúmica do fluido; 

sp  uma pressão na superfície livre; ν  a viscosidade 
cinemática do fluido; τs e τƒ representam tensões de 
atrito na superfície livre e no fundo, respectivamente.
Considerando o escoamento de um fluido viscoso sobre 
um fundo fixo e tensões à superfície desprezáveis, o 
sistema de equações (3) resume-se à seguinte forma:

(5)

Considerando um parâmetro de dispersão β, com 
valores a serem determinados com base na relação 
de dispersão obtida por Beji e Nadaoka (1996), e 
procedendo à simples adição e subtracção dos termos 
de origem dispersiva contidos na segunda equação do 
sistema (5) podemos escrever:

(6)

Usando a aproximação xt gu η−=  para substituição 
parcial, apenas dos termos proporcionais a β do 
sistema (6), obtém-se a seguinte aproximação com 
características dispersivas melhoradas.

(7)

(8)

2.2. Formulação numérica

Transformação das equações

Agrupando os termos que contêm derivadas em tempo 
da variável u, podemos reescrever o sistema anterior 
na seguinte forma equivalente,

Para a obtenção da solução do sistema de equações (8) 
(valores de h e u no instante t+∆t) é utilizado o seguinte 
esquema numérico baseado neste último sistema de 
3 equações:

 1 - Previsão de h (hpt+∆t) utilizando um esquema 
semi-implícito para a resolução da 1ª equação, 
considerando os valores conhecidos de ht e ut em 
todo o domínio.

 2 - Previsão de r (rpt+∆t), por resolução da  
2ª equação, considerando os valores de ht+θ∆t 
= (1-θ) ht+θ hpt+∆t, ut e r t , conhecidos em todo o 
domínio.

 3 - Cálculo da velocidade u no instante t+∆t (ut+∆t), 
por resolução da 3ª equação, considerando o valor 
previsto rpt+∆t.

 4 - Cálculo da altura h no instante t+∆t (ht+∆t), 
considerando os valores de ht e ut+θ∆t = (1-θ) ut+ 
θ ut+∆t conhecidos em todo o domínio.

 5 - Cálculo da variável r no instante t+∆t (rt+∆t), 
considerando os valores de r t , ht+θ∆t = (1-θ)ht +  
θ ht+∆t e ut+θ∆t = (1-θ) ut + θ ut+∆t conhecidos em 
todo o domínio.
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Esquematicamente, a solução do sistema de equações 
(8), tendo em conta o método numérico descrito, 
escreve-se na seguinte forma discretizada:

Os sistemas de equações resultantes (1ª e 3ª equações) 
são tridiagonais.

2.3. Parâmetro de dispersão, β

O valor de β que permite melhorar as características 
dispersivas do sistema de equações (7) resulta da 
igualdade da relação de dispersão obtida por Beji e 
Nadaoka (1996),

(9)

Em cada ponto i do domínio, as primeiras derivadas 
que constam na discretização (9) são aproximadas 
através dos seguintes esquemas centrados,

(10)

e as segundas e terceira derivadas espaciais são 
estimadas por,
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com a relação de dispersão linear ω2/gk = tanh(kh), a 
qual pode ser aproximada por:

ω2 3 3
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kh k h

k h
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+
 /

/
(11)

Nas expressões (10) e (11) ω é a frequência da onda e 
k é o número de onda. Da igualdade destas equações 
resulta β = 1/5.

3. Comparações Com 
a solução analítICa 
aproxImada

Aplicou-se o modelo numérico que resolve o sistema 
de equações (7) à propagação de uma onda solitária 
num canal com 1.0 m de profundidade e 250 m de 
comprimento, com o centro da onda inicialmente 
localizado num ponto situado a 25 m da origem. 
Consideraram-se o parâmetro de dispersão β igual a 0 
e a 0.20 e duas alturas da onda: 0.20 m e 0.30 m. 
Comparam-se na Figura 1 a solução analítica (solução 
aproximada das equações clássicas de Boussinesq) 
com resultados do modelo numérico, considerando 
uma onda solitária com 0.20 m de altura e o parâmetro 
de dispersão β=0 e β=0.20. A mesma comparação é 
repetida na Figura 2, mas para uma altura da onda 
solitária igual a 0.30 m.
As Figuras 3 e 4 mostram zooms da onda representado 
nas Figuras 1 e 2, no instante t = 60.0 s. Embora as 
diferenças não sejam muito significativas, observa-
se em ambas as figuras uma melhor aproximação à 
solução analítica considerando β=0.20. Como seria de 
esperar, atendendo às hipóteses que estão na base da 
dedução das equações de Boussinesq, as diferenças 
são mais acentuadas para a onda de maior altura 
(Figuras 2 e 4).
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Figura 1 - Propagação de uma onda solitária com 0.20 m de altura. Comparação da solução analítica aproximada  
( _____ ) com soluções numéricas considerando β= 0 ( −−− ) e β = 0.20 ( ).

Figura 2 - Propagação de uma onda solitária com 0.30 m de altura. Comparação da solução analítica aproximada ( _____ ) 
com soluções numéricas considerando β = 0 ( −−− ) e β = 0.20 ( ).

Figura 3 - Onda solitária com 0.20 m de altura no instante t = 60.0 s. Comparação 
da solução analítica aproximada ( _____ ) com soluções numéricas considerando 
β = 0 ( −−− ) e β = 0.20 ( ).

Onda solitária com altura de 0.20m no instante t = 60.0s

h 
(m

)

Onda solitária com 0.30m de altura num meio com 1.0m de profundidade

h 
(m

)

Onda solitária com 0.20m de altura num meio com 1.0m de profundidade

h 
(m

)
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4. sImulação da ondulação 
provoCada por uma 
embarCação
A aplicação do modelo desenvolvido à simulação da 
propagação de ondas geradas por embarcações exige a 
definição de funções para a pressão móvel à superfície 

sp . De entre as várias formulações que constam 
na bibliografia seleccionaram-se as propostas por 
Pedersen (2011) e Scullen e Tuck (2011), equações 
(12) e (13), e sugere-se uma terceira formulação (14) 
que resulta em consequência de observações do tipo 
e forma da onda gerada com o avanço da embarcação 
e de comparações com resultados constantes na 
bibliografia da especialidade.

Seja uma embarcação com 15 m de comprimento e 
um calado de 0.50 m, movendo-se a uma velocidade 
de 5 m/s, num canal com 10 m de profundidade e 
10000 m de comprimento. Considerando o ponto de 
partida a 3000 m da origem, comparam-se na Figura 
5 resultados do modelo numérico aos 10 e aos 15 
minutos após o início do movimento, considerando 
a formulação de Pedersen (2004) como função de 
pressão móvel à superfície e parâmetro de dispersão  
β igual a 0 e a 0.20.
Observando as Figuras 5 a) e b), detectam-se 
diferenças muito significativas, fundamentalmente 
em relação ao amortecimento da onda gerada, sendo 
este comportamento muito mais pronunciado na 
solução numérica do modelo com características 
dispersivas melhoradas (β =0.20). Tal comportamento 
seria de esperar, pois deve-se à maior importância 
relativa dos efeitos não-lineares no modelo clássico 
de Boussinesq.
Naturalmente que importará proceder a comparações 
de resultados numéricos com medições de campo e/
ou em laboratório para se poder afirmar com rigor 
qual a solução que melhor traduz o comportamento 
destas ondas. 
Tendo por base elementos constantes na bibliografia 
da especialidade, em particular registos de campo e 
resultados das várias formulações empíricas adoptadas 
em estudos desta natureza, poder-se-á concluir que 
estas ondas se caracterizam por: i) padrões constituídos 
por ondas de longos e curtos períodos formando 
trens de ondas não lineares, como exemplificado na  
Figura 6 (Gallery of Fluid Mechanics, 2011), e ii) uma 
ou duas ondas de maior altura, seguindo-se um trem 
de ondas com amplitude decrescente, tipicamente 
com a configuração apresentada na Figura 7  
(Sorensen, 1997).

Figura 4 - Onda solitária com 0.30 m de altura no instante t = 60.0 s. Comparação 
da solução analítica aproximada ( _____ ) com soluções numéricas considerando 
β = 0 ( −−− ) e β = 0.20 ( ).

Onda solitária com altura de 0.30m no instante t = 60.0s

h 
(m

)

p x p x
Ls ( ) = 







0

2
2

22
cos π

(12)

p x p x
Ls ( ) = −16 12 0

2

2π (13)

p x p x
Ls ( ) = −









0

2

2exp  (14)

Nestas expressões, L representa o comprimento da 
embarcação e 0p  é dado por p gD0 = ρ , sendo D  o calado 
da embarcação. Dado o carácter fundamentalmente 
empírico destas funções, é possível encontrá-las na 
bibliografia com algumas variações. Assim, a função 
(12) é igualmente sugerida em Torsvik et al. (2009), 
mas com o argumento ( ) ( )Lx 2π , e a função (13) é 
usada em Tuck et al. (2002) com o coeficiente 9/4 em 
vez de 16 2π .
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a) Comparação de soluções obtidas, com β = 0 (
_____

) e β = 0.20 (
_____

), aos 10 minutos após o início do movimento.

b) Comparação de soluções obtidas, com β = 0 (
_____

) e β = 0.20 (
_____

), aos 15 minutos após o início do movimento.

Figura 5 - Ondulação provocada por uma embarcação com 15 m de comprimento e calado de 0.50 m, movendo-se a uma 
velocidade de 5.0 m/s, num canal com 10 m de profundidade e 10000 m de comprimento. Função (12) para a pressão móvel 
à superfície e parâmetro de dispersão β igual a 0 (

_____
) e a 0.20 (

_____
).

Superfície livre no instante t = 900s: beta=0.0 vs beta=0.20

h 
(m

)

Superfície livre no instante t = 600s: beta=0.0 vs beta=0.20

h 
(m

)

Figura 6 – Trem de ondas geradas por um pato (Gallery of 
Fluid Mechanics, 2011).
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Nesta conformidade, poder-se-á igualmente concluir 
que a solução das equações com características 
dispersivas melhoradas [equações (7) com β =0.20] 
traduz melhor o comportamento real das ondas 
geradas, pelo que será este o modelo a adoptar nas 
aplicações seguintes.
Tendo por objectivo comparar as três formulações 
(12), (13) e (14) para a pressão móvel à superfície, 
apresentam-se na Figura 8 resultados numéricos 
considerando o parâmetro de dispersão β = 0.20.
Analisando os resultados numéricos obtidos 
considerando as três funções de pressão - Figura 8 a) 
e b) - verifica-se uma razoável concordância geral do 
tipo e comportamento das ondas geradas.

5. ConClusões
A melhoria das características dispersivas do 
modelo clássico de Boussinesq não se traduz numa 
aproximação muito significativa da solução numérica 
à solução analítica da onda solitária; contudo, regista-
se alguma melhoria da solução numérica do modelo 
original. A influência das características dispersivas 
é muito mais claramente evidenciada na geração 
e propagação das ondas geradas por pressões 
móveis à superfície (casos típicos de ondas geradas 
por embarcações), em que o padrão é tipicamente 
constituído por um trem de ondas não lineares de 
longos e curtos períodos.
São conhecidos desde longa data os efeitos erosivos 
provocados pelas ondas geradas por embarcações, 
sejam elas comerciais (de maior porte) ou de recreio 
(com menores dimensões e maiores velocidades), nas 
margens de um rio. Vários estudos têm sido realizados 
com base em formulações fundamentalmente 
empíricas resultantes de observações e de medições 

no campo e em laboratório. Estes estudos têm 
revelado a importância de um conhecimento mais 
aprofundado do comportamento destas ondas para 
efeitos de definição das rotas de navegabilidade e das 
características e velocidades mais adequadas das 
embarcações. É neste contexto e em particular no 
âmbito de um estudo em curso para o rio Douro que 
este trabalho se insere.
Os resultados apresentados neste trabalho (para uma 
hipotética embarcação com 15 m de comprimento, 
movendo-se num canal com 10 m de profundidade a 
uma velocidade de 5.0 m/s e exercendo uma pressão 
à superfície de 4900 N/m2) parecem constituir boas 
primeiras aproximações; contudo, espera-se que 
os mesmos venham a ser validados recorrendo a 
medições das ondas geradas por embarcações com 
diferentes características, em diferentes meios e com 
diferentes condições de navegabilidade.

Figura 7 – Registo de uma onda típica, com altura Hm, gerada por uma embarcação (Sorensen, 1997).
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RESUMO: Atualmente muitos são os parâmetros e variáveis consideradas quando da definição das políticas 
que levam ao estabelecimento do regime de vazão da água em rios no Brasil. Esse tipo de problema, cada 
vez mais, exige da gestão dos recursos hídricos a utilização de metodologias que levem em conta, além de 
dados quantitativos, informações qualitativas que incorporem a subjetividade dos atores no processo decisório. 
O presente trabalho propõe a utilização de mapas cognitivos como técnica de apoio a decisão na estruturação 
de um problema em gestão de recursos hídricos, onde são envolvidos interesses em conflitos e necessidade de 
negociação entre os múltiplos atores. O uso do método de mapas cognitivos nesta pesquisa buscou definir os 
aspectos considerados relevantes para estabelecer um regime de vazão ambiental, de acordo com a visão de 
alguns pesquisadores da rede de pesquisa Ecovazão, que desenvolve estudos para a definição da vazão ambiental 
para o baixo trecho do rio São Francisco. Os resultados apontaram a eficácia do método utilizado na organização 
dos elementos a serem avaliados e considerados importantes para se estabelecer o regime de vazão ambiental, 
contribuindo no auxilio a comunicação, negociação, discussão e expansão do conhecimento dos atores sobre o 
contexto e conseqüentemente buscar formas diferenciadas de se atingir os objetivos propostos.

Palavras-chave: mapas cognitivos, gestão de recursos hídricos, vazão ambiental.

ABSTRACT: Currently there are many parameters and variables considered when defining policies that lead 
to the establishement of the system of water flow in Rivers in Brazil. This kind of problem, more and more 
demands on water resources management the use of methodologies that take into account, in addition to 
quantitative data, qualitative information that incorporate the subjectivity of the decision making process. This 
paper proposes the use of cognitive maps as a technique for decision support in the structuring of a problem 
in water resources management, where interests are involved in conflicts and the need for negotiation among 
multiple actors. Using the method of cognitive maps in this survey sought to define the aspects considered 
relevant for establishing an environmental flow regime, according to the view of some researchers Ecovazão 
search network, which carries out studies to define the environmental flow for the low stretch São Francisco 
River. The results showed the effectiveness of the method used in the organization of elements to be evaluated 
and considered important to establish the environmental flow regime, contributing to aid in communication, 
negotiation, discussion and expansion of knowledge about the context of the actors and therefore seek different 
forms to achieve the proposed objectives.

Keywords: Water resources, environmental flow and cognitive maps.
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1. INTRODUÇÃO
Conflitos sociais pelo uso da água são comuns, na bacia 
do rio São Francisco. A forma de como tratá-los é que 
tem sofrido uma profunda modificação nas duas últimas 
décadas. A representação de atores muitas vezes 
ocultos nestas disputas, aparecem com mais nitidez, 
assim como as suas demandas. É diante desse cenário 
de disputa entre os usos da água para a geração de 
energia, a agricultura, a pesca, o turismo, a navegação 
e a conservação do ecossistema aquático, que o 
estabelecimento de um regime de vazão ambiental se 
impõe como um processo de negociação entre atores 
sociais em conflito Medeiros, et al. (2 010). 
A garantia dos usos múltiplos e a preservação da 
biodiversidade diante da recuperação hidroambiental 
do rio, esta entre as medidas propostas no Plano 
Decenal da Bacia do rio São Francisco, PBHSF, 
aprovado pelo Comitê de bacia hidrográfica do rio São 
Francisco, CBHSF, em 2004. Porém, o valor proposto 
para a vazão ecológica, durante as discussões 
ocorridas na fase de elaboração do plano, foi aprovado 
em caráter provisório CBHSF (2004). Entretanto, 
coloca-se a necessidade de realizar estudos sobre 
vazão ecológica no baixo trecho do rio São Francisco 
e seus afluentes. Para responder a essa demanda do 
CBHSF é que se insere o estudo da rede de pesquisa 
Ecovazão. A Rede Ecovazão é uma rede multidisciplinar 
de pesquisa formada por universidades do Estado 
da Bahia, Sergipe e Minas Gerais, financiada pelo  
MCT/CNPq/CT-HIDRO, que visa à investigação de 
metodologias para o estabelecimento do regime 
de vazão ambiental para o baixo trecho do rio São 
Francisco.
A vazão ecológica ou ambiental é conceitualmente 
melhor compreendida como sendo “a quantidade, 
a qualidade e a distribuição de água requerida 
para a manutenção dos componentes, funções e 
processos do ecossistema ribeirinho sobre o qual a 
população depende” O’Keefee (2008). De acordo com a 
terminologia utilizada pela rede de pesquisa Ecovazão, 
vazão ambiental é o termo que melhor explicita a 
inserção do ser humano na complexidade ecológica, 
diferenciando-se neste aspecto do termo vazão 
ecológica Medeiros, et al. (2010).
Tal problema considerado complexo, por envolver 
múltiplos atores com valores e interesses diferentes, 
requer o uso de metodologias que levem em conta 
não apenas informações e dados quantitativos como 
também os qualitativos que considere a subjetividade 
inerente ao processo decisório. Portanto, a abordagem 
construtivista dos métodos multicriteriais de apoio 
a decisão, MCDA-C, contempla esses requisitos, 
fornecendo suporte aos decisores para melhor 

compreensão do problema ou da situação que se deseja 
solucionar. Esses métodos auxiliam os decisores a 
chegarem ao consenso. 
Neste contexto, o mapa cognitivo é proposto neste 
estudo como técnica de auxilio aos decisores no 
estabelecimento do regime de vazão ambiental para 
o baixo trecho do rio São Francisco. Contribuindo no 
estabelecimento do diálogo entre os atores, visando à 
geração de informações sobre a situação analisada e 
o melhor entendimento sobre o problema.

2. ÁREA DE ESTUDO
A Bacia Hidrográfica do rio São Francisco possui no 
seu trecho principal uma extensão de 2.696 km, com 
uma área de drenagem de 634.781 km² (8% do território 
nacional) correspondendo a uma disponibilidade 
hídrica de 69% do total do nordeste. Situada entre as 
latitudes de 7º 00’ e 22º 00’ S e longitude de 35º00’ 
e 45º40’ W, a bacia abrange 503 municípios, parte do 
Distrito Federal, e sete Unidades da Federação: Bahia, 
Minas Gerais, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Goiás e 
Distrito Federal. É a única bacia totalmente brasileira, 
que passa por vários estados da nação e devido a 
esta característica, já foi conhecida como o Rio da 
Integração Nacional. 
A nascente da bacia do rio São Francisco encontra-
se na serra da Canastra no estado de Minas Gerais 
e escoa no sentido sul /norte pelos estados da Bahia 
e Pernambuco, quando altera o seu percurso para 
Leste, chegando ao Oceano Atlântico na divisa entre 
Alagoas e Sergipe. O clima na bacia caracteriza-se pela 
ocorrência de temperaturas de mediana a elevada, 
durante quase todo o ano, com temperatura média 
anual variando de 18ºC a 27 ºC possui baixo índice de 
nebulosidade com grande incidência de radiação solar 
e a existência de duas estações bem distintas uma 
seca e outra chuvosa Brasil,(2003). A malha hídrica da 
bacia do São Francisco possui 36 afluentes, sendo que 
destes apenas 19 são perenes.
A Bacia do São Francisco é uma entre as doze regiões 
hidrográficas instituídas na Resolução nº 32, de 15 de 
outubro de 2003, do Conselho Nacional de Recursos 
Hídricos, CNRH, que define a Divisão Hidrográfica 
Nacional com a finalidade de orientar, fundamentar e 
implementar o Plano Nacional de Recursos Hídricos 
PNRH. Dessa forma, a bacia está dividida em quatro 
regiões fisiográficas: Alto, Médio, Sub-médio e Baixo 
São Francisco, conforme ilustrado na figura1.
O “Velho Chico”, como é popularmente conhecido o 
rio São Francisco, tem uma importante contribuição 
histórica e econômica na fixação e desenvolvimento 
das cidades ao longo do seu percurso, ressaltando a 
importante função desse rio no transporte de água 

O texto deste artigo foi submetido para revisão e possível publicação em Julho de 2011, tendo sido aceite pela Comissão de Editores Científicos 
Associados em Outubro de 2011. Este artigo é parte integrante da Revista Recursos Hídricos, Vol. 32, Nº 2, 17-29, Novembro de 2011.
© APRH, ISSN 0870-1741 | DOI 10.5894/rh32n2-2
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para as regiões semi-áridas do nordeste brasileiro. Ao 
longo de sua história, o rio São Francisco sofreu várias 
intervenções antrópicas que culminou na alteração do 
seu regime hidrológico. Barragens foram construídas 
ao longo do rio com a função de gerar energia e conter 
as enchentes Vargas (1999). 
A exploração econômica da bacia do São Francisco 
foi intensificada a partir dos anos 70 gerando valor 
econômico expressivo para o país pela geração de 
energia e principalmente pela agricultura irrigada, 
responsável por 68% da vazão consumida na bacia, 
cuja produção abastece parte do mercado interno e 
principalmente o externo. A região da bacia possui 
cerca de 40% das suas terras de boa qualidade para a 
agricultura Pereira (2004). 
De forma geral a ocupação econômica na região, 
engloba atividade mineradora e siderurgia, agrícola e 
industrial, perímetros de irrigação e pecuária. Contudo, 
apenas 12 dos municípios integrantes da bacia 
contribuem com 75,9% do total de riqueza produzida 
no setor de serviços, destaque para Brasília e Belo 
Horizonte (que totalizam 60,93%), os de Contagem 
(4,63%) e Betim (4,11%) IBGE, (2009). 

A atividade de hidroeletricidade da bacia do São 
Francisco destaca-se pelo seu potencial hidroelétrico 
que disponibiliza um total de 26.320 MW, conforme 
dados do Sistema de Informação do Potencial 
Hidroelétrico Brasileiro (SIPOT), dos quais 10.395 
MW estão distribuídos em usinas hidroelétricas em 
operação no rio São Francisco CBHSF (2004).
O trecho que corresponde o baixo São Francisco, região 
de estudo de caso do presente trabalho, vai da cidade 
de Paulo Afonso na Bahia até o encontro do rio com as 
águas do oceano Atlântico entre os Estados de Sergipe 
e Alagoas. As obras hidráulicas ao longo do baixo 
São Francisco: usinas de Paulo Afonso (formado por 
um complexo de quatro usinas), de Xingó e Itaparica, 
construídas para a geração de energia, transformaram 
a bacia do São Francisco na segunda em produção de 
energia elétrica, abaixo apenas da bacia do Paraná, 
atendendo vários estados do nordeste. 
O empreendimento da usina de Sobradinho, construído 
na década de 70, no trecho sub-médio do São Francisco, 
surpreendeu pela inviabilidade técnica. As condições 
naturais em que foi construída essa usina, no ultimo 
trecho plano do rio, causou um forte impacto ao meio 

Figura 1 - Principais reservatórios e unidades fisiográficas da bacia do rio São Francisco.

Fonte: Adaptado de Pereira (2004).
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ambiente e grandes problemas sociais, fortemente 
percebidos a jusante da usina Mendonça et al., (2004). 
Dessa forma, a região do baixo trecho do rio São 
Francisco que tem como parte da economia local a 
pesca, ficou fortemente prejudicada com a implantação 
das barragens, que provocou além da variação na 
vazão o desaparecimento de nutrientes provenientes 
das águas turvas ou “amareladas” vindas da montante 
do rio. De acordo com as pesquisas realizadas na 
região a água muito clara, ou sem sedimentos em 
suspensão, contribui para a redução na quantidade 
dos peixes Medeiros et al. (2010). 
O desaparecimento das lagoas marginais, assim como 
o assoreamento do rio também são fatores relevantes 
e preocupantes na região do baixo São Francisco. 
O acumulo de sedimentos trazidos da montante e 
ao longo de todo o rio removidos pelas erosões das 
margens, é depositado na calha do rio alterando 
significativamente sua capacidade de retenção de 
nutrientes, com efeitos inevitáveis nas planícies de 
inundação CBHSF, (2004). Causando prejuízos para a 
manutenção da vida aquática e também para atividade 
de navegação.

3. METODOLOGIA 

Essa pesquisa utilizou tanto a coleta de dados primários 
por meio de entrevistas como também a utilização de 
dados secundários oriundos dos relatórios, textos e 
documentos gerados e utilizados pela rede de pesquisa 
Ecovazão.
Adotou-se a abordagem de pesquisa qualitativa 
que se baseia em uma premissa da realidade como 
resultado da interação de vários indivíduos em um 
meio, sendo socialmente concebida e dependente da 
ação pessoal de cada integrante Morgan e Smircich 
(1980). Em se tratando de pesquisas relacionadas a 
temas ambientais, incluindo questões que envolvem 
gerenciamento de recursos hídricos, existem inúmeros 
fatores que podem afetar os resultados, o que torna 
difícil a reprodução de experimentos baseados 
primordialmente em abordagens quantitativas.
Dessa forma, o paradigma que melhor se enquadra 
nos objetivos dessa pesquisa é o do Construtivismo, 
pois reconhece a existência da subjetividade em um 
processo científico. Os métodos de pesquisa mais 
adequados, segundo esse paradigma, são oriundos das 
Ciências Sociais. Esses métodos são projetados para 
analisar e avaliar processos sociais complexos, como 
os processos de tomada de decisão, cuja subjetividade 
e construção da realidade de cada ator devem ser 
levadas em consideração no experimento.
O presente trabalho constrói um modelo de estruturação 
do problema dentro dos princípios do processo de apoio 
à decisão, adotado pelas metodologias multicritério de 
apoio à decisão construtivista (MCDA-C), utilizando o 
método de Mapas Cognitivos. 

3.1. Aplicação da Metodologia

A seguir, serão apresentadas as etapas do processo 
de apoio à decisão desenvolvida nesta pesquisa, de 
acordo com o método de mapas cognitivos adotado:

3.2. Contextualização do Problema

A identificação do contexto decisório é a etapa que dá 
início a construção de um modelo que busca dar apoio 
à decisão. Essa etapa tem como objetivo a identificação 
dos atores, definição do rótulo dado ao problema e a 
descrição da problemática.

3.3. Identificação dos atores

A etapa de contextualização do problema inicia-se 
com a identificação dos atores envolvidos no processo 
e do problema que se deseja apoiar. Os atores, neste 
processo, são aquelas pessoas, grupos e instituições 
que têm uma posição no processo decisório, ou seja, 
que têm interesse nos resultados da decisão Ensslin 
et al., (2001). Cada ator tem seu sistema de valores 
que defende e que o representa. 
Os atores podem ser classificados em: (i) intervenientes, 
os atores (stakeholders) que interferem diretamente 
no processo; (ii) agidos, que são os afetados pelas 
decisões, mas não têm poder para modificá-las; 
(iii) decisor, que é a pessoa ou grupo, em nome de 
quem o apoio à decisão é feito; e (iv) facilitador, que 
ajuda o decisor a identificar, organizar, mensurar e 
estabelecer os níveis de referência para as dimensões 
julgadas necessárias e suficientes para entender o 
contexto e, assim, compreender as consequências das 
diferentes decisões. A figura 2 ilustra a classificação 
do subsistemas dos atores.

Figura 2 - Subsistemas de Atores.

Fonte: Extraído de Ensslin et al. (2001).

Facilitador: autora do presente trabalho.

Decisor: rede de pesquisa Ecovazão/ CT Hidro 

Representantes: Sub-rede I: aspectos biológicos: 
bióloga/pesquisadora; 

                          Sub-rede II: aspectos hidrológicos: 
hidróloga/pesquisadora; 

                          Sub-rede III: aspectos 
socioeconômicos : socióloga/ 
pesquisadora.
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Intervenientes: CBHSF e os demais atores da decisão 
da vazão ambiental. 

Agidos: as populações ribeirinhas, irrigantes, 
pescadores, pequenos agricultores, ou  seja, os diversos 
usuários de água da Bacia do Rio São Francisco.

3.4. Definição do Rótulo

 O rótulo tem a função de delimitar o contexto decisório, 
de tal forma que mantenha o foco nos aspectos mais 
relevantes, envolvidos para a resolução do problema.
Se a equipe de especialistas deseja estabelecer um 
regime de vazão ambiental para o rio que busque 
atender à manutenção da biota aquática, porém 
não estão certos dos aspectos importantes a serem 
considerados, o rótulo, portanto, foi definido como:
Identificar os aspectos considerados relevantes para 
o estabelecimento de um regime de vazão ambiental 
para o baixo trecho do rio São Francisco. 
O mesmo rótulo foi adotado pelos três decisores, como 
resultado de questões consideradas importantes e 
levantadas por eles em reunião da rede Ecovazão.

3.5. Descrição da Problemática

A rede Ecovazão é uma rede multidisciplinar de pesquisa 
que desenvolve estudos visando o estabelecimento 
de um regime de vazão ambiental no baixo trecho 
do rio São Francisco, com o intuito de atender a uma 
medida proposta no PBHSF aprovado pelo CBHSF no 
ano de 2004. Entre as complexidades de trabalhar 
com uma rede multidisciplinar de pesquisa está o 
envolvimento de um grande numero de informações 
a serem consideradas na negociação. Dessa forma, 
surgiu a necessidade dos pesquisadores de obter 
apoio a decisão, uma vez que não tinham clareza de 
quais aspectos a serem considerados importantes no 
estabelecimento da vazão ambiental. 

3.6. Estruturação do Problema

No processo de estruturação do problema, é definida 
pelos decisores a transformação desejada, ou seja, 
qual a situação atual e qual a que se deseja alcançar. 
No contexto deste estudo, a mudança desejada 
seria passar de uma situação, onde não há um 
modelo estruturado que vise auxiliar na definição de 
quais aspectos devem ser levados em conta para o 
estabelecimento de um regime de vazão ambiental, 
para a situação de existir um modelo estruturado do 
problema que identifique os aspectos considerados 
importantes que devem ser levados em conta no 
estabelecimento do regime de vazão ambiental para o 
baixo São Francisco.
A presente pesquisa considerou a problemática da 
descrição para a etapa da estruturação, tendo em 
vista que os decisores necessitavam determinar 
quais aspectos essenciais, segundo seus sistemas de 
valores, devem ser levados em conta na descrição das 
ações. A problemática da estruturação foi utilizada 

para desenvolver o entendimento do que se considera 
importante entre os atores, gerando uma riqueza de 
informações e conhecimento entre o grupo. 
A escolha do método de Mapa Cognitivo se deu, 
principalmente, por suas características reflexivas e 
de negociação do compromisso para a ação. Além de 
possibilitar o melhor entendimento sobre o problema, 
o modelo considera toda a riqueza de informações 
geradas pelo grupo, não descartando as diferentes e, 
muitas vezes, conflitantes preocupações identificadas 
durante o processo de construção do modelo. 

3.7. Construção dos mapas cognitivos

Para a construção do mapa cognitivo é necessário 
que se sigam algumas etapas, segundo Ensslin et al. 
(2001); Montibeller (1996; 2000) e Ensslin e Montibeller 
(1998):

3.7.1 Identificação dos Elementos primários de 
Avaliação (EPAs)

Os EPAs, segundo Bana e Costa (1992), são constituídos 
de objetivos, metas, valores, ações, opções e 
alternativas, oriundos da percepção dos decisores do 
processo, servindo como base para a construção dos 
mapas cognitivos. 
A identificação dos EPAs, neste trabalho, partiu 
da interpretação das entrevistas realizadas com 
os decisores. As entrevistas foram realizadas 
individualmente com os três decisores do processo 
e, através de um questionário aberto, foi estimulada 
uma conversação na qual o facilitador do processo 
também estimula os entrevistados a falar a respeito 
do problema que está sendo abordado. A partir dessa 
fala, são extraídos os principais elementos a serem 
levados em consideração no processo. Foi identificado 
um total de 62 EPAs. A seguir são apresentados os 
cinco primeiros EPAs.

EPAS

1. Ciclos biológicos

2. Ecossistemas naturais

3. Processos evolutivos

4. Espécies novas

5. Eliminação de espécies

Tabela 1 - Cinco primeiros EPA identificados.

3.7.2. Construção de conceitos

Após a identificação dos EPAs, foi realizada a 
construção dos conceitos que associa um objetivo a 
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cada elemento primário, expandido seu entendimento. 
O EPA é orientado à ação e, para isso, o verbo é 
colocado no infinitivo (por exemplo, “garantir”, 
“proteger”, “fornecer”, etc.), ou seja, o mapa deve ter 
uma perspectiva orientada à ação. Segundo Ensslin et 
al. (2001), o sentido do sujeito está baseado, em parte, 
na ação que ele sugere. 
Um conceito é composto por dois pólos: o pólo principal 
ou pólo presente (a primeira sentença) e o pólo oposto 
ou oposto psicológico. Após a construção do primeiro 
pólo do conceito, o próximo passo é perguntar pelo 
pólo oposto de uma determinada afirmação. O oposto 
psicológico é a situação que o decisor encara como 
sendo o contrário, dentro das circunstâncias que 
estão sendo analisadas, e não a situação logicamente 
antagônica, como por exemplo, maior-menor, alto-
baixo. Como exemplo da construção do conceito será 
utilizado: 

EPA: Reaparecimento de espécies nativas de peixes

Pergunta do facilitador ao decisor: O que é importante 
fazer, na sua avaliação, para o reaparecimento de 
espécies nativas de peixes no rio?

Pólo Positivo: proteger legalmente as espécies nativas 
de peixes e os períodos de defeso.

Pólo Oposto: alterar significamente o habitat.

Chegando ao conceito:

“Proteger legalmente as espécies nativas de peixes 
e os períodos de defeso...alterar significamente o 
habitat”, onde “...” é lido como “ao invés de”

Os conceitos foram construídos dessa forma para 
todos os 62 EPAs definidos no processo. A seguir 
são apresentados os conceitos dos EPAs ilustrados 
anteriormente.

3.7.3. Agrupamento de conceitos

A seguir, de posse dos conceitos construídos, a 
facilitadora faz o agrupamento daqueles que contem 
a mesma preocupação, ou seja, que possuem forte 
ligação de influencia, relações intra-componente, 
entre eles denominados de cluster. Segundo Eden et 
al. (1983), o conjunto de conceitos formador de um 
clusters define uma área de interesse relacionada ao 
problema. Com os conjuntos de conceitos formadores 
dos clusters, são construídos os mapas cognitivos 
para cada cluster identificado.
Nessa primeira analise foram identificadas três 
áreas de interesse: (i) Ecossistema da bacia, (ii) 
Sócio econômico e (iii) Negociação. Para cada área 
de interesse foi construído, para os conceitos que 
geraram a área o que se denomina de mapas cognitivos 
agregados.

EPAs CONCEITOS

1. Ciclos biológicos Ter regime de vazão que permita a manutenção de níveis diferenciados de produtividade 
primária...ter a extinção de espécies

2. Ecossistema natural Implementar ações que priorizem a conservação dos ecossistemas naturais...ter ações 
pautadas nos interesses pessoais

3. Processos evolutivos Fornecer condições de manter os processo evolutivos...ter extermínio de populações

4. Espécies novas Manter o adentramento da cunha salina até os níveis próximos ao natural de vazão que 
permita o aparecimento de novas espécies...ter débito de organismos associados

5. Eliminação de espécies Ter picos de cheias nos períodos correspondentes a sazonalidade do ecossistema natural do 
rio...ter eliminação de espécies

Tabela 2 - Cinco primeiros Conceitos construídos.
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3.8. Construção dos mapas cognitivos agregados

Na construção dos mapas agregados por área de 
interesses, o facilitador realiza a análise dos conceitos 
e aqueles identificados como conceitos similares, ou 
seja, os que contem idéias similares são unificados por 
aquele conceito de sentido mais amplo, ou mais rico 
Eden (1989), para que não haja perda das informações. 
Os conceitos que claramente se relacionam são 
ligados através de ligações de influencia. Os conceitos 
identificados como redundantes são eliminados nessa 
etapa.

3.8.1.Construção das relações meios-fins

Esta etapa leva os decisores a desenvolverem 
relações causais entre os conceitos gerados. Para 
isso, o processo é conduzido através da pergunta 
aos decisores “Porque é importante?”, dando início à 
construção das relações, meios-fins. 
Dando continuidade ao exemplo utilizado acima, na 
construção do conceito, quando questionado pela 
facilitadora “Porque é importante proteger legalmente 
as espécies de peixes e os períodos de defeso ao 
invés de alterar significamente o habitat?”, o decisor 
responde que é importante por que “Possibilita a 
atividade da pesca como parte da economia das 
populações ribeirinhas”. Esta relação, portanto, está 
ligada a uma relação de influência positiva, isto é, 
na existência de mecanismos legais de proteção das 
diferentes espécies de peixes na bacia, maiores são as 
chances de garantir a quantidade suficiente de peixes 
para a pesca das populações ribeirinhas. Existe, nesse 
caso, uma relação causal direta entre os conceitos, ou 
seja, a possibilidade da pesca pelos ribeirinhos é uma 
conseqüência da proteção legal dos peixes. A partir 
deste conjunto de idéias foi gerado um mapa cognitivo 
inicial sobre o problema. A figura 4 e 5 mostram como 
essas idéias foram mapeadas.

Figura 3 - Áreas de Interesses e os números dos conceitos 
correspondentes a cada uma delas.

Figura 5 - Construção dos conceitos em direção aos fins.

Fonte: autora

Figura 4 - Construção dos conceitos em direção aos fins.

Fonte: autora
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A figura 6 abaixo ilustra o mapa cognitivo construído 
para área de interesse ecossistemas da bacia. Mapas 
cognitivos também foram construídos para as outras 
duas áreas de interesses identificadas no processo: 
socioeconômico e negociação. 

3.9. Análise dos mapas cognitivos

Na construção dos mapas agregados por áreas de 
interesses, foi realizada a análise da hierarquia dos 
conceitos meios e fins, onde a facilitadora identificou 
para cada mapa das três áreas de interesses, um 
conceitos cabeça ou objetivo mais estratégico e muitos 
conceitos rabos, ou seja, um amplo conjunto de ações 
potenciais a serem testadas. Após a construção 
da hierarquia dos conceitos, foram identificados 
alguns ramos, sub-clusters, a partir das linhas de 
argumentação. A linha de argumentação é formada por 
uma cadeia de conceitos que começa com um conceito 
rabo e termina com um conceito cabeça. Os ramos são 
constituídos por uma ou mais linhas de argumentação 
que demonstram preocupações similares sobre o 
contexto decisório.
O mapa construído para a área de interesse 
Ecossistemas da Bacia destaca três clusters 
identificados na análise: Ciclos biológicos, Controle de 

Figura 6 - Mapa Cognitivo da área de interesse Ecossistemas da bacia.

Fonte: autora

cheias e Sazonalidade. O mapa ilustrado na figura 7 
representa, em destaque pontilhado, o cluster Ciclos 
Biológicos. Neste cluster foram identificados dois 
ramos. A figura 8 apresenta os ramos identificados 
na analise do cluster Ciclos biológicos. As linhas de 
argumentação A1 e A2 expressam a preocupação dos 
decisores com os níveis de adentramento da cunha 
salina, (Ramo1), enquanto a linha de argumentação A3 
está relacionada com a operação dos reservatórios na 
liberação de água (Ramo 2). 
Cada clusters representa uma dimensão de avaliação 
composta por Candidatos a Pontos de Vistas 
Fundamentais, que são testados segundo algumas 
propriedades específicas, Ensslin et al. (2001), para 
então, se tornarem Pontos de Vistas Fundamentais 
(PVF). 

3.10. Pontos de vistas fundamentais - PVFs

Identificados os ramos dos mapas das áreas de 
preocupação, partiu-se para a identificação dos PVFs 
considerados importantes pelos decisores para a 
avaliação. O Ponto de Vista Fundamental explicita 
os valores mais relevantes dos decisores dentro 
do processo decisional, com base nas quais as 
características serão definidas e as ações avaliadas. 
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Figura 7 - Mapa cognitivo da área de interesse Ecossistemas e Identificação de ramos.

Fonte: autora.

Figura 8 - Linhas de argumentação formadoras dos ramos do cluster Ciclos Biológicos.

Fonte: autora.



26 Uso de mapas cognitivos no apoio a decisão na vazão ambiental: caso de estudo rio São Francisco

Essa etapa faz a transição dos mapas cognitivos para o 
modelo multicritério, ou seja, determina quais pontos 
de vistas serão considerados no modelo multicritério.
Para um conceito ser considerado ponto de vista 
fundamental (PVF), deve obedecer primeiramente a 
duas propriedades: essenciabilidade e controlabilidade. 
Para ser essencial um PVF deve representar um 
aspecto que tenha conseqüência de fundamental 
importância segundo valores dos decisores. Para ser 
controlável um PVF, deve ser influenciado apenas pelas 
ações potenciais em questão. A análise foi realizada 
em cada ramo dos mapas, onde a facilitadora buscou 
identificar os conceitos que atendiam as propriedades 
de essenciabilidade e controlabilidade. 
O processo de definição dos candidatos a PVFs seguiu 
o modelo de “quadro de processo decisório” descrito 
por Keeney (1992). A figura 9 apresenta o processo de 
transição do mapa de relações meio - fins para a árvore 
de PVFs de um PVF do mapa da área de interesse sócio 
econômico. Nesta figura, L1 representa o conceito 
estratégico do decisor para o contexto, L3 representa 
onde estão situados os conceitos relacionados às 
possíveis ações, e L2 representa o PV que é o essencial 
e controlável.   
Analisando dessa forma todos os ramos, identificaram-
se nove PVFs para o contexto decisório: (i) Ciclos 
biológicos, (ii) Controle de cheias, (iii) Sazonalidade, 
(iv) Recuperação da pesca, (v) Valorização econômica 
dos serviços ambientais, (vi) Conhecer usos da água, 
rio e entorno, (vii) Orçamento, (viii) Cenário desejavel e 
(ix) Planificação de ações.
Além da análise dos PVFs, segundo a essenciabilidade 
e controlabilidade, foram analisados também segundo 
algumas propriedades indicadas por Ensslin et al.. 
(2001): Mensurável, Completo, Operacional, Isolável, 
Não-redundante, Conciso e Compreensível, que 
também devem ser obedecidas.

 Na análise mais aprofundada dos ramos dos mapas, foi 
possível identificar sub-clusters. Foram identificados 
nove clusters, apresentado anteriormente, e vinte e um 
sub-clusters. Os Pontos de Vistas Fundamentais (PVF) 
e os Pontos de Vistas Elementares (PVE), identificados 
a partir dessa análise, foram enquadrados e estão 
representados na estrutura arborescente dos pontos 
de vistas, ilustrada na figura 10.

3.11. Estrutura Hierárquica de Valor

Por meio do enquadramento dos PVF identificados e 
testados segundo as propriedades já mencionadas 
anteriormente, emerge um novo modelo denominado 
Estrutura Hierárquica de Valor. Este trabalho não 
tem como objetivo mensurar o desempenho das 
ações potenciais propostas pelos decisores para se 
alcançar os objetivos estratégicos. Portanto, o modelo 
construído termina com a representação gráfica, em 
forma de árvore, dos pontos de vistas considerados 
relevantes na decisão, segundo a percepção dos 
decisores desse processo. 

3.11.1. Representação gráfica

Ver figura 10.

4. DISCUSSÃO DOS 
RESULTADOS
O modelo construído foi baseado na percepção dos 
atores, que diferem de pessoa para pessoa, ou seja, 
mudando os decisores do problema mudarão também 
os valores e os resultados obtidos no modelo. Dessa 
forma, cada modelo é único e é construído próprio para 
cada situação. Seguindo o paradigma construtivista 
não existirá um único modelo correto, sendo que 
cada modelo estará correto à medida que conseguir 

Figura 9 - Processo de transição dos mapas de relações meios-fins para árvore de PVFs.

Fonte: adaptado de Ensslin et al. (2001).
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representar as percepções e valores daqueles que o 
construíram e que irão utilizá-lo. 
Na primeira análise dos conceitos, constatou-se que as 
preocupações dos pesquisadores no estabelecimento 
de um regime de vazão ambiental no Baixo São 
Francisco apontaram para aspectos comuns, ou seja, 
aspectos que transmitem preocupações similares, 
que foram identificados e separados em três grupos 
de interesses: (i) Ecossistemas da bacia, (ii) Sócio 
econômico e (iii) Negociação. Dessa forma, foi possível 
observar que um consenso entre os decisores foi 
estabelecido, significando o reconhecimento dos 
interesses divergentes que devem ser considerados e 
incorporados no processo de negociação. O resultado 
da construção do modelo de apoio neste trabalho 
chegou a uma única representação gráfica de valor 
que contemplou as percepções dos três decisores 
do processo. É importante salientar que isso só 
foi possível porque os decisores que participaram 
da construção do modelo, pesquisadores da rede 
Ecovazão, apresentaram preocupações relacionadas 
a áreas de interesses comuns entre eles, para o 
estabelecimento do regime de vazão ambiental, de 
acordo com as entrevistas realizadas. 
A tabela abaixo mostra os pontos de vistas 
fundamentais, ou seja, os aspectos considerados 
relevantes e seus significados, resultado da aplicação 
do método de mapas cognitivos proposto neste 
trabalho para auxiliar os pesquisadores da rede de 

estudo da vazão ambiental no rio São Francisco. 
A construção do modelo de apoio a decisão, permitiu 
também que fossem identificadas ações potenciais, 
segundo o conjunto de valores dos decisores do 
processo, que estão representadas na estrutura 
hierárquica de valor no nível inferior dos PVFs.  
Portanto, foram consideradas ações potenciais 
importantes relacionadas às áreas de interesse 
identificadas: (i) Ecossistemas: a operação adequada 
dos reservatórios na liberação das vazões, ou seja, 
que busque atender os aspectos que foram levantados 
pelos atores; o controle do avanço da intrusão da 
cunha salina; desenvolver estudos sobre vazão 
ambiental; necessidade de profissionais qualificados 
e ter regras para uso da água. Na área de interesse 
(ii) Sócio Econômico, as ações apontadas foram: ter 
monitoramento na bacia; conhecer usos atuais da 
água; fazer zoneamento econômico ecológico na bacia; 
agregar valor ambiental nas atividades econômicas e 
promover serviços ecológicos. E por fim, na área de 
interesse (iii) Negociação, as ações propostas são: 
planejar ações para a implementação do hidrograma 
ambiental proposto pela rede Ecovazão com o estudo 
de vazão ambiental; elaboração de normas legais para 
o estabelecimento da vazão ambiental e levantar custos 
da vazão ambiental do rio. Essas foram as principais 
ações apontadas pelos pesquisadores entrevistados. 
A proposta da presente pesquisa foi de estruturar 
o problema para melhor entender o contexto da 

Figura 10 - Estrutura Hierárquica de Valor.

Fonte: autora.
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situação analisada levantando aspectos considerados 
importantes, segundo a percepção dos pesquisadores, 
para serem discutidos com os membros do Comitê da 
Bacia Hidrográfica do São Francisco, CBHSF, e com 
os demais decisores da vazão ambiental. Dessa forma 
a construção dos descritores para a mensuração 
das ações potenciais, foi vista pelos decisores do 
processo como desnecessária, uma vez que já foram 
identificados os aspectos relevantes.
Contudo, o processo construtivista de aprendizagem, 
abordado pela técnica de mapas cognitivos, permite 
que se alcance o grau de exaustão das possíveis ações 
potenciais a serem avaliadas e mensuradas, podendo, 
assim, ser incluídas numa etapa posterior ou, ainda, 
em estudos posteriores.

5. CONCLUSÕES E 
RECOMENDAÇÕES
Diante de um cenário de disputas entre os múltiplos 
usos antrópicos da água e a conservação do ecossistema 
aquático, o estabelecimento de um regime de vazão 
ambiental se impõe como um processo de negociação 
entre atores sociais em conflito na bacia do rio São 
Francisco.
A atividade de construir conceitos e criar relações 

entre eles desencadeou um processo de reflexão nos 
atores das diferentes formas de se atingir os objetivos 
estratégicos, possibilitando os mesmos a progredir no 
processo de construção de acordo com seus próprios 
objetivos e sistemas de valores.
Na aplicação do método proposto na presente 
pesquisa, constatou-se que a presença dos decisores 
do processo é necessária em todas as etapas de 
construção do modelo, pois o foco do processo de apoio 
está em desenvolver o entendimento de cada decisor 
sobre o problema de forma interativa, construtiva e de 
aprendizagem. 
O número de reuniões realizadas com os decisores, 
necessárias para aplicação do método, representa 
um desafio para aprimorar a aplicação dos mapas 
cognitivos, de forma a obter novas ferramentas e 
técnicas que possibilitem a reflexão do decisor e 
o aprendizado sobre o problema abordado, sem 
dispender tanto esforço e tempo dos decisores. Uma 
sugestão possível seria a utilização de redes multimídia 
de imagem e som como teleconferências, por exemplo, 
podendo ser uma ferramenta de comunicação e 
colaboração, fazendo a interação remota entre o 
facilitador e o decisor.
Pode-se afirmar, no entanto, que o uso de mapas 
cognitivos na gestão de recursos hídricos é uma 

Área de Interesse PVF Significados dos PVF 

Ecossistema 

Ciclos biológicos Fornecer condição para manter os ciclos biológicos das espécies 
da bacia. 

Controle dos períodos de 
cheias e vazantes 

Ter previsibilidade das ocorrências dos períodos de cheias e vazantes 
que seja o mais próximo do regime natural 

Sazonalidade Assegurar a manutenção dos ecossistemas aquáticos através de 
um fluxo sazonal de vazão que atenda tais necessidades. 

Sócio econômico 
 

Valoração econômico
dos serviços ambientais 

Ter valoração econômica dos serviços ambientais que o rio presta 
a sociedade 

Conhecer usos atuais e o 
estado do rio 

Conhecer todos os usos atuais da água, o estado do rio e seu 
entorno 

Recuperação da pesca Recuperar a pesca como atividade econômica tradicional das 
populações ribeirinhas 

Negociação 

Orçamento para vazão 
ambiental 

Garantir orçamento necessário para estabelecer o regime de vazão 
ambiental 

Cenários desejáveis Negociar cenários desejáveis que represente um acordo entre os 
atores com  base nos resultados obtidos pelas pesquisas da rede 
Ecovazão 

Planificação de ações Elaborar um plano de ações para o estabelecimento do regime de 
vazão ambiental amplamente discutido no âmbito do CBHSF. 

Tabela 3 - Aspectos considerados relevantes e seus significados.
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ferramenta que permite contemplar a visão de 
especialistas de diferentes áreas de conhecimento. 
Pode-se, também, incluir no processo decisório a 
percepção de não especialistas no modelo de apoio, 
permitindo que ambos os grupos se liguem ao 
processo de tomada de decisão, o que torna a gestão 
mais democrática e participativa. 
No entanto, essa pesquisa se restringiu ao âmbito 
da rede de pesquisa da vazão ambiental, porém 
recomenda-se a técnica de mapas cognitivos aplicada 
aos atores envolvidos diretamente no conflito de 
usos da água, numa etapa posterior à construção 
do hidrograma ambiental, na etapa de negociação e 
planificação.
Contudo, recomenda-se que, a aplicação do método na 
estruturação em redes de pesquisas multidisciplinares, 
as entrevistas e reuniões sejam realizadas ao longo 
do processo de evolução do conhecimento para a 
obtenção de resultados que reflitam a evolução do 
conhecimento dos atores, uma vez que o conhecimento 
e as opiniões se alteram ou se aperfeiçoam num 
processo de aprendizagem contínua. 
É importante salientar que o método multicritério 
proposto nesse trabalho para apoio à decisão segue 
o paradigma construtivista e não busca uma solução 
ótima para o problema, mas sim fazer recomendações 
que visam refletir o julgamento de valores dos decisores 
sobre o problema em questão. Como recomendação 
para futuras pesquisas propõem-se a: 1) Construção 
das escalas ordinais para mensurar o alcance dos 
objetivos representados pelos PVE; 2) A transformação 
destas escalas qualitativas em cardinais pela adição 
dos valores preferenciais dos decisores para permitir 
visualizar gráfica e numericamente as conseqüências 
da situação atual (Status Quo) naqueles aspectos 
identificados pelos decisores como críticos; 3) Construir 
processo para gerar ações de aperfeiçoamento que 
comprovadamente para os valores e preferências dos 
decisores melhorariam a situação. 
Destaca-se também que, embora os resultados se 
constituam em recomendações, apenas refletem 
a prioridade dos decisores desta pesquisa tendo, 
portanto, validade empírica, refletindo problemas 
na bacia que realmente precisam ser sanados. De 
qualquer forma, a decisão de qual estratégia tomar 
precisa ser refletida no âmbito do Comitê de Bacia do 
Rio São Francisco (CBHSF).
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RESUMO: O artigo faz a apresentação de um possível sistema de monitorização de situações de seca adequado 
às características da região da margem esquerda da parte portuguesa da bacia do Guadiana. A criação deste 
sistema baseou-se na recolha, selecção e validação de informação respeitante a parâmetros mensuráveis 
relacionados com os fenómenos de seca, de forma a obter indicadores simples e operacionais, cuja classificação 
deverá ser adequadamente ajustada às características da região em estudo. Da combinação destes indicadores 
(que correspondem a índices normalizados de precipitação e escoamento) resultou a definição dos níveis de 
alerta de seca que compõem o sistema de monitorização apresentado.

Palavras-chave: secas, indicadores, monitorização, alerta.

ABSTRACT: This paper presents a possible drought monitoring system appropriate to the Portuguese Guadiana’s 
left margin characteristics. The conception of this system was based on the collection, selection and validation 
of information concerning measurable parameters related to the drought phenomenon, envisaging simple and 
operational indicators, with a proper and adjusted classification regarding the case study characteristics. 
The combination of these indicators (corresponding to normalized precipitation and runoff indices) resulted in 
the definition of drought alert levels that are the basis of the proposed monitoring system.

Keywords: droughts, indicators, monitoring, alert.
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1. Introdução 
As situações de seca são fenómenos naturais 
extremos que resultam de um deficit prolongado no 
tempo das condições de precipitação e que, pelo seu 
lento desenvolvimento, se desencadeiam de forma 
quase imperceptível nos estádios iniciais, afectando 
progressivamente os ecossistemas e as actividades 
socio-económicas. Devido à complexidade e à dimensão 
espacial destes fenómenos, que podem afectar vastas 
áreas durante um período de tempo longo, não existe 
uma definição de seca única e universalmente aceite, 
sendo um conceito diversificado que varia consoante as 
diferentes regiões, necessidades e áreas disciplinares. 
Ainda assim, com vista a uma mais fácil identificação 
do início, severidade e final de uma situação de seca, 
distinguem-se, habitualmente, as tipologias de seca 
esquematizadas na Figura 1: meteorológica, agrícola, 
hidrológica e socioeconómica (Wilhite e Glantz 1985, 
NDMC 2006).
A declaração formal da ocorrência de situações de 
seca é uma questão tão polémica quanto importante. 
Na maioria das instituições públicas este assunto 
é abordado com bastante precaução, o que origina, 

frequentemente, uma declaração de seca tardia, 
quando a severidade dos impactos de seca é já 
bastante elevada, e, em muitos casos, apenas resta a 
possibilidade de adopção de medidas de emergência. 
Essa constatação é reflectida na Comunicação da 
União Europeia sobre secas e escassez (CEC 2007) 
onde é destacada a necessidade de gestão preventiva 
do risco de seca, nomeadamente pelo desenvolvimento 
e implementação de planos de gestão de seca, bem 
como de sistemas de alerta precoce. Assim, de modo 
a possibilitar a gestão das situações de seca de forma 
mais eficaz, com a adopção de medidas apropriadas a 
cada fase de agravamento da seca, há a necessidade 
de definição e avaliação de indicadores que permitam 
fixar as condições para declarar níveis de alerta 
adequados à severidade dos reais impactos de seca. 
A monitorização operacional destas situações deverá 
ser efectuada de forma contínua, por análise regular 
de indicadores meteorológicos e hidrológicos que 
permitam conhecer, em cada instante, a severidade 
da situação de seca e associar aos correspondentes 
níveis de alerta, mecanismos e acções respectivas 
a desencadear pelas entidades responsáveis 
(MEDROPLAN 2007, Mendes 2008). Ressalva-se que a 

Figura 1 - Esquema da sequência temporal dos diversos tipos de seca (adaptado de NDMC 2006).
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Figura 2 - Região em estudo, na margem esquerda do Guadiana.

Figura 3 - Metodologia geral adoptada no desenvolvimento do 
sistema de monitorização de secas.

hidrometeorológicas da região de estudo, como também 
– com base na sua devida classificação, de acordo 
com diferentes graus de intensidade de seca –, fazer 
corresponder diferentes níveis de alerta às adequadas 
fases de gravidade da situação de seca. Intrínseco (e 
em paralelo) ao processo de desenvolvimento deste 
sistema, foi levado a cabo um processo de calibração e 
validação do mesmo (Figura 3). Assim, em cada etapa 
de desenvolvimento do sistema foi efectuada uma 
análise de correlações entre as diferentes variáveis 
em estudo e uma análise comparativa dos resultados 
obtidos e das informações recolhidas sobre situações 
de seca passadas (impactos ocorridos). Desta forma, 
por “tentativa-erro”, procurou-se encontrar a melhor 
representatividade entre os indicadores seleccionados, 
os graus de severidade considerados e os níveis de 
alerta de seca definidos para a região.

designação atribuída à tipologia dos indicadores está 
associada ao tipo de variáveis que lhes deu origem e 
não directamente às definições de seca apresentadas 
na Figura 1.
O trabalho aqui apresentado corresponde à definição 
de um possível sistema de monitorização de situações 
de seca para uma região portuguesa da margem 
esquerda da bacia hidrográfica do Guadiana. Esta 
região, delimitada pelos rios Guadiana e Ardila e pela 
fronteira Portugal – Espanha (Figura 2), correspondeu 
a um dos casos de estudo do Projecto Europeu 
AquaStress (AquaStress 2008), que envolveu os 
autores deste trabalho, sendo regularmente afectada 
por situações de seca, que agravam a escassez natural 
de recursos existentes (Paulo et al. 2003, Costa et al. 
2008, Mendes 2008). 

2. SIStema de monItorIzação 
de SecaS
2.1. Metodologia geral

O desenvolvimento do sistema de monitorização ou 
de alerta de secas aqui apresentado baseou-se numa 
metodologia para a definição de indicadores específicos 
que permitissem não só caracterizar as condições 

2.2. Indicadores 

2.2.1. Selecção de variáveis e indicadores

Um sistema de monitorização de situações de seca 
deverá ser baseado num determinado número 
de indicadores meteorológicos, hidrológicos ou 
socioeconómicos que caracterizem a evolução dos 
episódios de seca (Steinemann et al. 2005, MEDROPLAN 
2007). A definição desses indicadores está dependente 
da existência de monitorização e disponibilidade de 
variáveis instrumentais (precipitação, escoamento 
superficial, níveis piezométricos, volumes armazenados 
em albufeiras, etc.) que permitam quantificar a 
evolução da severidade de seca numa determinada 
região (Vivas e Maia 2009, 2010). 
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Nome Código Área de influência 
(ha)

Coeficiente de 
Thiessen

Pereiro 29L/01UG 3759 0.02

Alcoutim 29M/01UG 11513 0.06

Algodôr 27K/01UG 17336 0.08

Serpa 26L/01UG 35194 0.17

Herdade da Valada 26M/01C 72844 0.35

Santo Aleixo da Restauração 25O/01UG 32499 0.16

Pedrógão do Alentejo 25L/01UG 21033 0.10

Amareleja (D.G.R.N.) 24N/01UG 11652 0.06

TOTAL 205830 1.00

Quadro 1 - Estações udométricas utilizadas para calcular a precipitação ponderada na região 
em estudo (SNIRH 2008).

Nome Código Parâmetro analisado Origem Início do registo Final do registo

Ardila (Foz) 25M/01H
Escoamento mensal 

(dam3)
Rio Ardila 01-12-1949 01-03-2004

Ardila Fronteira 24O/01H
Nível hidrométrico 

(médio mensal) (m) 
Rio Ardila 18-07-2001 15-11-2007

Enxoé 26M/01A
Cota da albufeira (médio 

mensal) (m)

Ribeira do 

Enxoé
17-08-1998 30-10-2007

Vale Vargo 524/51
Nível piezométrico 

(médio mensal) (m)

Aquífero 

Moura-Ficalho 

(A10)

30-01-1996 12-07-2007

 SDH3 – Monte da 

Lobata
532/75

Nível piezométrico 

(médio mensal) (m)

Aquífero Ga-

bros de Beja 

(A9)

01-10-2000 12-07-2007

Quadro 2 - Estações hidrométricas e piezométricas e respectivos parâmetros utilizados na análise de indicadores 
hidrológicos (SNIRH 2008).

Para que a definição dos indicadores pudesse 
ser realizada através de um processo estatístico 
adequado, deu-se preferência à selecção de variáveis 
hidrometeorológicas instrumentais que possuíssem 
uma série de registos contínua e suficientemente longa 
(idealmente com, pelo menos, 30 anos de registos), e 
cujas estações de medição se encontrem ainda activas 
(SNIRH 2008).
Relativamente aos indicadores meteorológicos, 

foram utilizados os registos mensais de precipitação 
das estações udométricas constantes no Quadro 1. 
Considerando os coeficientes de Thiessen presentes 
no mesmo quadro, foi calculada a precipitação mensal 
ponderada na região em estudo, a qual será a variável 
de base para a definição do indicador meteorológico, 
definido adiante. As falhas de registos verificadas 
foram colmatadas por recurso ao Método das Duplas 
Acumulações, tal como descrito em Mendes (2008).
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Quanto às variáveis hidrológicas, pretendia-se 
inicialmente definir um indicador por cada uma das 
principais origens de água da região em estudo: rio 
Ardila, albufeira do Enxoé e águas subterrâneas. 
Assim, pela necessidade de se dispor de indicadores 
que reflictam a quantidade de água disponível nessas 
origens em situações de seca, foram analisados os 
registos existentes relativos ao escoamento no rio 
Ardila, aos níveis de água da albufeira do Enxoé e aos 
níveis piezométricos dos dois aquíferos (Moura-Ficalho 
e Gabros de Beja) de produtividade elevada existentes 
na região (ver Quadro 2). 
No que toca aos registos da cota da albufeira do 
Enxoé e dos níveis piezométricos considerados, os 
comprimentos de registo são muito curtos (e com 
falhas) para uma análise representativa, pelo que 
estes dados não puderam ser considerados como 
indicadores. 
Por outro lado, pela análise dos registos 
correspondentes ao rio Ardila, pôde constatar-se 
que os dados relativos ao escoamento nesse rio 
poderão ser utilizados como bons indicadores, 
uma vez que existem registos históricos 
suficientemente longos para comparação com as 
principais situações de seca ocorridas no passado 
nessa região. No entanto, os registos mensais de 
escoamento existentes nesse rio são relativos à 
estação Ardila Foz, extinta após a construção do 
Açude do Pedrógão, não podendo constituir um 
indicador para futuro. Contudo, em 2001, entrou 
em funcionamento nesse rio a estação de Ardila 
Fronteira, com o registo de níveis hidrométricos. 
Deste modo, consideraram-se os registos da 
primeira estação para análise de situações de seca 
no passado, e os registos de Ardila Fronteira para 
a avaliação presente e futura. 
Em suma, as variáveis instrumentais de base 
para definição dos indicadores meteorológicos 
e hidrológicos correspondem respectivamente à 
precipitação ponderada na região em estudo, e às 
variáveis hidrométricas monitorizadas em estações 
existentes no rio Ardila, isto é, o escoamento mensal 
em Ardila (Foz), bem como os níveis hidrométricos 
médios mensais em Ardila Fronteira.

2.2.2. Normalização das variáveis em estudo

De modo a ser possível uma comparação entre as 
diferentes variáveis em estudo (indicadores), efectuou-
se a normalização das séries de registos, após um 
tratamento preliminar aos dados dessas variáveis. O 
processo de normalização consistiu na aplicação da 
metodologia de cálculo do índice SPI (Standardized 
Precipitation Index) às diferentes variáveis de base 
consideradas para definição dos indicadores.

O SPI, criado por McKee et al. (1993), foi concebido para 
quantificar os défices de precipitação para várias escalas 
temporais, possibilitando uma percepção do impacto 
que uma situação de seca pode ter nas diferentes 
fases do ciclo hidrológico. Este índice corresponde, 
genericamente, ao quociente entre (i) o desvio da 
precipitação em relação à média para um período de 
tempo específico, e (ii) o desvio padrão da precipitação 
no mesmo período, assumindo valores positivos quando 
a precipitação ocorrida na zona e período em análise 
é superior à média e, valores de SPI inferiores a zero 
quando a precipitação é inferior ao seu valor médio 
(McKee et al. 1993, Guttman 1999, Hughes e Saunders 
2002, Domingos 2006, Mendes 2008).
O cálculo do SPI, para o presente trabalho foi efectuado 
através de um programa de cálculo automático 
disponibilizado no site do Nacional Drought Mitigation 
Center (NDMC, 2006). Não obstante, a determinação 
do mesmo consiste, resumidamente, no seguinte: 
recolhidos os registos de precipitação mensal para um 
dado período de análise – 1970/71 a 2006/07 (37 anos), 
neste caso – e escolhidas as escalas temporais de 
análise – 1, 3, 6, 9 e 12 meses –, a série de precipitação 
é ajustada à distribuição probabilística Gama e 
posteriormente transformada numa distribuição normal 
padrão (de média zero e desvio padrão igual a um), 
definindo a relação entre a probabilidade de ocorrência 
e os valores da precipitação (Hughes e Saunders 2002, 
Mendes 2008). 
Shukla e Wood (2008) aplicaram o conceito de base 
do SPI a séries de dados de escoamento, analisando 
diferentes escalas temporais, através do Standardized 
Runoff Index (SRI). Mo (2008) confirma que o SRI pode ser 
calculado de modo idêntico ao SPI, preconizando que tal 
procedimento seja limitado a séries de dados mensais1. 
De modo similar, no presente trabalho aplicou-se 
o procedimento de normalização da precipitação, 
ou procedimento de cálculo do SPI, às séries de 
registos de escoamento mensal em Ardila Foz e de 
nível hidrométrico médio mensal em Ardila Fronteira, 
obtendo-se os índices normalizados dessas variáveis: 
o Standardized Runoff Index (SRI) e o Standardized 
Hydrometric Level Index (SHLI) (Mendes 2008).
No Quadro 3 apresentam-se os índices normalizados 
utilizados para a monitorização das secas na região 
em estudo, e correspondentes periodos temporais de 
análise.

2.2.3. Escalas temporais utilizadas na avaliação dos 
indicadores

Os índices normalizados utilizados (Quadro 3) foram 
calculados para as escalas temporais de 1, 3, 6, 9 e 12 
meses. A definição da escala temporal a considerar teve 
por base uma compatibilização entre a escala associada 

1 - Na realidade, para tal, deveria ser verificado se as variáveis hidrométricas consideradas, seguem ou não uma função de 
distribuição de probabilidade gama, p.e., por recurso ao teste do Qui-quadrado.
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à avaliação da precipitação e a escala associada às 
variáveis hidrológicas consideradas, bem como o 
processo de calibração e validação já referido, descrito 
no ponto seguinte. Foi estabelecido que a avaliação 
da variável meteorológica deveria reflectir a duração 
total do período em que se verifica uma afectação da 
precipitação, e consequente propagação de impactos, 
à escala temporal do ano hidrológico (12 meses). 
Atendendo à afectação das demais variáveis hidrológicas, 
pôde constatar-se que os valores do SPI.12 constituem 
um indicador que naturalmente reflecte o período global 
de duração das situações de secas históricas (ver ponto 
3). Os indicadores hidrológicos considerados (SRI e 
SHLI), por sua vez, permitem avaliar os efeitos da seca 
nas fases seguintes do ciclo hidrológico, reflectindo o 
comportamento das reservas de água após a afectação 
da precipitação. 
Assim, atenta a combinação de índices que melhor 
reflecte a real afectação das disponibilidades da região 
(afectação dos volumes armazenados e afectação dos 
níveis piezométricos, ver 2.2.4.), a escala temporal 
considerada foi de 12 meses, para qualquer dos índices 
utilizados, isto é, foram adoptados: 

o índice normalizado de precipitação 12 	
meses, SPI.12;

o índice normalizado de escoamento 12 	
meses, SRI.12, e o índice normalizado de 
nível hidrométrico 12 meses, SHLI.12.

2.2.4. Validação preliminar dos indicadores 
hidrológicos seleccionados

Embora tendo sido constatado que não existiam dados 
suficientes relativos à cota do nível de armazenamento 
da albufeira do Enxoé e aos níveis piezométricos nos 
principais sistemas aquíferos da região em estudo 
para que os mesmos pudessem, desde já, constituir 
indicadores de seca, foram analisados os registos 
existentes relativos a estas variáveis, tentando 
estabelecer um paralelismo, ainda que para um 
período reduzido, entre o comportamento das origens 
a que estas variáveis dizem respeito e a variável 
representativa do escoamento no rio Ardila, no mesmo 
período. 
Na Figura 4 apresenta-se a análise comparativa, para 

a seca de 2005 (a única para a qual existem dados de 
monitorização destas origens de água), da evolução 
do SPI.12 e do indicador hidrológico SHLI.12, com 
a variação dos níveis piezométricos nas estações 
analisadas (524/51 e 532/75) e com o nível na albufeira 
do Enxoé. Pode verificar-se que, no período da seca 
de 2005 (período assinalado), as correspondentes 
variáveis apresentaram um comportamento similar, 
ou seja, sofreram uma redução significativa face aos 
valores registados fora deste período. Deste modo, 
a análise efectuada permitiu concluir que o SHLI.12 
(face ao seu desfasamento do SPI.12, ver figura 4) 
em Ardila Fronteira pode, em primeira análise, ser 
considerado um bom indicador da disponibilidade de 
água nas principais origens de água da região. Deverá, 
naturalmente, continuar a ser efectuada uma análise 
da validade da referida correlação face a futuros 
eventos de seca que venham a ser registados. Por 
outro lado, também no futuro, com base em séries 
mais longas de registos, deverá ser (re)ponderada 
a potencial inclusão no sistema de indicadores para 
a monitorização das secas na região em estudo das 
variáveis representativas das referidas (ou outras que 
se venham a tornar relevantes) origens de água na 
região em estudo.
Refira-se que, neste caso, se verificou que o processo 
de normalização aplicado às variáveis hidrométricas 
consideradas para a região em estudo não se poderia 
considerar estatisticamente válido. Não obstante, pode 
verificar-se que, aqueles índices, aplicados às escalas 
temporais adequadas, reflectem satisfatoriamente a 
afectação das disponibilidades nas principais origens 
de água (Figura 4). Deste modo, poderá considerar-se 
que, para efeitos de avaliação hidrológica, as variáveis 
em causa, além de representativas, são especialmente 
úteis para a percepção do impacto que os défices de 
precipitação têm nas origens de água consideradas. 

2.3. Classificação da intensidade das secas

A classificação original da intensidade da seca em 
função de valor de SPI proposta por McKee et al. (1993) 
foi baseada na análise de várias estações pluviométricas 
do Estado do Colorado (EUA). As correspondentes 
classes de intensidade de seca, respectivos valores 

Quadro 3 - Índices normalizados e períodos temporais utilizados na análise.

Variável Designação do índice normalizado Período de análise utilizado (anos)

Precipitação SPI (Standardized Precipitation Index) De 1970/71 a 2006/07

Escoamento SRI (Standardized Runoff Index) De 1970/71 a 1999/00

Nível hidrométrico SHLI (Standardized Hydrometric Level Index) De 2001/02 a 2006/07
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Figura 4 - Comparação do indicador hidrológico (SHLI.12 em Ardila Fronteira) com a variação dos níveis piezométricos nos 
piezómetros 524/51 e 532/75 e da cota da albufeira do Enxoé, para a seca de 2004/05.

Intensidade da seca SPI Probabilidade de ocorrência (%)

Seca suave ] 0; -1.00[ 24.0

Seca suave/moderada [-1.00; -1.50[ 9.2

Seca severa [-1.50; -2.00[ 4.4

Seca extrema Inferior a -2.00 2.3

Quadro 4 - Classificação da intensidade da seca segundo McKee et al (1993).

de SPI, e probabilidades de ocorrência, definidas de 
acordo com as características daquela região, são 
apresentadas no Quadro 4.
Neste trabalho foi definida e considerada uma 
classificação de severidade de seca diferente e mais 
conservativa do que a apresentada por Mckee et al. 
(1993) ou a utilizada no “Plan Especial de Sequía de 

la Cuenca del Guadiana” (CHG 2007), para a parte 
espanhola da Bacia do Guadiana, sendo similar à 
considerada por Agnew (2000). Na realidade, sendo 
a região em estudo uma zona com uma limitação 
natural de recursos hídricos e com origens de água 
com reduzida capacidade de armazenamento, o que 
a torna muito vulnerável aos efeitos da seca, pôde 
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constatar-se que as referidas classificações apenas 
reflectem por defeito a severidade das situações 
de seca ocorridas na região. Tal é exemplificado, 
por exemplo, com os resultados do valor de SPI.12 
(Figura 5) aplicados a uma série de precipitação 
anual extensa (124 anos), em que a consideração da 
classificação de severidade de seca definida por McKee 
et al. (1993) permitiriam verificar a ocorrência de uma 
única situação de seca extrema (1944/45) no periodo 
analisado, o que, atenta a vulnerabilidade das origens 
de água da região às situações de seca, não parece 
fazer sentido. É do conhecimento geral que situações 
de seca relativamente recentes como as ocorridas nos 
períodos de 1980-1983, 1990-1994 e 2002-2006 foram 
consideradas muito graves na bacia hidrográfica do 
Guadiana e, de uma forma geral, a nível nacional, pelos 
impactos que tiveram nos vários sectores económicos, 
tal como também registado por Feio e Henriques (1986), 
CPS (2005), Vivas e Maia (2008) e confirmado, no âmbito 
do Projecto AquaStress (2008), através do contacto 

directo com habitantes da região e com as entidades 
responsáveis pela gestão operacional de recursos 
hídricos daquela área (C.M. Moura, C.M. Serpa, C.M. 
Mértola e Associação de Municípios do Enxoé). 
Constatada a necessidade de estabelecer limiares de 
severidade de seca mais adequados à realidade da 
região em estudo, os mesmos foram definidos por 
análise dos correspondentes resultados dos indicadores 
utilizados, de modo a que as situações de seca mais 
significativas, como as anteriormente referidas, 
tivessem uma classificação considerada adequada aos 
impactos ocorridos e às medidas adoptadas.
A classificação definida e adoptada neste trabalho 
é apresentada no Quadro 5, tendo sido aplicada aos 
índices normalizados considerados (Quadro 4). 
A adequação dos limiares definidos à severidade das 
secas verificadas na região em estudo será evidenciada 
no ponto relativo à calibração e validação do sistema 
de monitorização proposto, apresentado adiante 
(ponto 3).

Figura 5 - Aplicação do SPI.12 aos registos históricos de precipitações anuais (de 1883/84 a 
1999/00).

Grau de severidade Índice normalizado Probabilidade de ocorrência da classe (%)

Ausência de seca Superior a -0.5 69.1

Seca moderada [-0.50; -1.00[ 15.0

Seca severa [-1.00 -1.50[ 9.2

Seca extrema Inferior a -1.50 6.7

Quadro 5 - Classificação da severidade de seca considerada no presente estudo.
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2.4. Níveis de Alerta de Situações de Seca 

De modo a caracterizar a situação em que se encontra 
a região em estudo durante uma situação de seca, 
foram considerados três níveis de alerta de seca – 
Pré-Alerta, Alerta e Emergência –, em acordo com 
o estabelecido e/ou indicado em INAG (2005), CHG 
(2007), MEDROPLAN (2007) e Mendes (2008). 
O nível de Pré-Alerta corresponderá a um risco 
moderado de afectação das disponibilidades hídricas 
existentes para os mais diversos fins. 
O nível de Alerta deverá ser declarado quando existe 
uma probabilidade significativa de ocorrência de 
défices hídricos para as diferentes utilizações, se não 
forem adoptadas medidas imediatas. 
Por fim, o nível de Emergência deverá ser declarado 
quando os impactos devido aos referidos défices forem 
significativos e o abastecimento de água às populações 
não for garantido. 
Quando a situação não corresponder a nenhum destes 
três níveis, encontrar-se-á na categoria designada 
Normalidade.
Sendo o sistema de monitorização composto por mais 
que um indicador, a atribuição de um dado nível de 
alerta de seca dependerá da combinação possível 
entre os indicadores meteorológicos e hidrológicos 
considerados. Este sistema baseia-se, então, nos 
resultados destes indicadores, que, em função da 
combinação entre a classificação dos mesmos (definida 
no Quadro 4), é atribuído um nível de alerta de seca de 
acordo com a matriz representada no Quadro 5.
Os critérios para a definição da matriz de níveis de 
alerta de seca (Quadro 6) foram os seguintes:

Nas situações em que ambos os indicadores 	
apresentam o mesmo tipo de severidade de 
seca, o nível de alerta é proporcionalmente 
crescente ao aumento da severidade da 
seca;

Quando um dos indicadores aponta “Ausência 	
de seca” e o outro indica “Seca Moderada”, a 

situação é considerada de Normalidade;

Quando um dos indicadores aponta “Seca 	
Extrema” e o outro indica “Seca Severa”, a 
situação é considerada de Emergência;

Para os níveis de 	 Prealerta e Alerta, foi dado 
um maior peso aos indicadores hidrológicos, 
sendo os níveis de alerta progressivamente 
crescentes com o aumento da severidade da 
seca. 

3. calIbração e ValIdação 
global do SIStema de 
monItorIzação
Tendo em vista a calibração e validação global do 
sistema de monitorização proposto, apresentam-
se nos gráficos seguintes (Figuras 6 a 9), cada um 
correspondentes a um periodo tempo parcelar do 
período total considerado (1970/71 a 1979/80, 1980/81 
a 1989/90, 1990/91 a 1999/00 e 2000/01 a 2006/07), a 
aplicação dos indicadores seleccionados (Quadro 3) aos 
registos históricos, bem como a definição dos níveis 
de alerta para cada combinação desses indicadores, 
de acordo com a matriz proposta (Quadro 6). Nestes 
gráficos pode observar-se que:

No período de 1970/71 a 1999/00 (Figuras 6, 	
7 e 8), a combinação do SPI.12 com o SRI.12 
em Ardila (Foz), permite identificar quatro 
situações de seca em que ocorreram níveis 
de alerta considerados de emergência, 
nomeadamente em 1980/81, 1982/83, 1991/92 
a 1992/93 e 1998/99;

No período de 2000/01 a 2006/07 (Figura 9), 	
a combinação do SPI.12 com o SHLI.12 em 
Ardila Fronteira dá origem a apenas um 
estado de emergência em 2005, que persiste 
durante 6 meses. 

Desta análise pode considerar-se que o sistema 
de indicadores definido é representativo para a 

Indicadores Hidrológicos

Ausência de seca Seca Moderada Seca Severa Seca Extrema

In
di

ca
do

re
s 

 

M
et

eo
ro

ló
gi

co
s Ausência de seca Normalidade Normalidade Prealerta Alerta

Seca Moderada Normalidade Prealerta Alerta Alerta

Seca Severa Prealerta Alerta Alerta Emergência

Seca Extrema Prealerta Alerta Emergência Emergência

Quadro 6 - Matriz de definição dos níveis de alerta de seca.
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Figura 6 - a) Aplicação do SPI.12 e do SRI.12 em Ardila (Foz) aos registos históricos (de 1970/71 a 1979/80) e b) correspondentes 
níveis de alerta de situações de seca.

Figura 7 - a) Aplicação do SPI.12 e do SRI.12 em Ardila (Foz) aos registos históricos (de 1980/81 a 1989/90) e b) correspondentes 
níveis de alerta de situações de seca.
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Figura 9 - a) Aplicação do SPI.12 e do SHLI.12 em Ardila Fronteira aos registos históricos (de 2000/01 a 2006/07) e  
b) correspondentes níveis de alerta de situações de seca.

Figura 8 - a) Aplicação do SPI.12 e do SRI.12 em Ardila (Foz) aos registos históricos (de 1990/91 a 1999/00) e b) correspon-
dentes níveis de alerta de situações de seca.
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monitorização das situações de seca ocorridas 
na região, já que permitiu identificar as principais 
situações históricas de seca, estando de acordo com os 
registos de impactos existentes (ainda que deficitários) 
e com as informações proporcionada pelas já referidas 
entidades responsáveis pela gestão operacional de 
recursos hídricos da região: C.M. Moura, C.M. Serpa, 
C.M. Mértola e Associação de Municípios do Enxoé.
Este sistema de monitorização apresenta, como 
ponto forte, o facto de permitir um acompanhamento 
mensal, na referida região, da evolução dos estados 
meteorológico e hidrológico, representados pelos 
indicadores seleccionados, bem como a evolução 
das situações de seca. Em geral, verificando-se um 
desfasamento temporal entre a resposta a uma situação 
de seca dos diferentes tipos de indicadores, o primeiro 
alerta de seca (Prealerta) é dado pelas condições de 
precipitação, enquanto no final de uma situação de 
seca, o alívio de seca corresponde à aproximação 
da normalidade das condições hidrológicas perante 
a inexistência de anomalias de precipitação. Este 
sistema é, assim, um sistema conservativo que, embora 
estando do lado da segurança / prevenção, apenas 
conduz a níveis de alerta extremos (emergência) 
quando realmente se verificam défices significativos 
nas condições hidrológicas (representados pelo 
indicador hidrológico – SHLI.12), procurando evitar 
alarmismos desnecessários.

4. conSIderaçõeS fInaIS
O sistema de monitorização proposto corresponde à 
associação de níveis de alerta de seca a uma combinação 
de indicadores meteorológicos e hidrológicos, 
representada sob a forma de uma matriz (Quadro 6). 
Estes indicadores correspondem, respectivamente, a 
índices normalizados de precipitação e escoamento, 
que, com uma classificação adequadamente ajustada à 
realidade da região em estudo, se concluiu serem bons 
auxiliares para a caracterização das secas do passado e 
para a monitorização permanente das situações de seca 
nessa região. Salienta-se que a escolha das variáveis 
hidrológicas deve procurar reflectir a vulnerabilidade 
das diferentes origens de água da região, e que, por 
isso, deve haver um sistema de registo contínuo de 
variáveis deste tipo para avaliação da disponibilidade 
de água existente. Realça-se também que a utilização 
de índices normalizados permitiu uma melhor e mais 
facilitada avaliação e comparação da precipitação 
e das variáveis hidrológicas (escoamentos e níveis 
hidrométricos), proporcionando, também, uma melhor 
percepção de como a ausência de precipitação afecta 
o escoamento superficial e a água armazenada nas 
reservas existentes.
Como já foi referido, os dados de níveis piezométricos 
e da cota de armazenamento da albufeira do Enxoé são 
bastante limitados, pelo que não foram considerados 
no sistema de indicadores. No entanto, deverá ser 
assegurada a monitorização regular destas variáveis, 

para uma possível integração futura das mesmas 
como indicadores para a monitorização das situações 
de seca na região. De forma a complementar e a 
melhor validar o sistema proposto, ressalva-se ainda 
a importância de se criar uma boa base de registos 
contínuos do maior número possível de variáveis que 
permitam caracterizar os sistemas hidrológicos e 
socio-económicos da região, bem como dos impactos 
que ocorram durante os períodos de seca, e respectivas 
medidas adoptadas. 
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RESUMO: Este trabalho reflecte sobre a problemática das interconexões entre os sistemas de esgotamento 
sanitário - separador absoluto - e de drenagem pluvial e seus impactos sobre a hidrografia da Cidade do Rio de 
Janeiro. Apresentam-se as causas de suas origens, descrevendo ainda as principais estruturas consideradas 
atípicas na concepção do sistema convencional de esgotamento. Verifica-se até que ponto o tipo de sistema 
oficialmente concebido - separador absoluto - de fato contempla suas funções sanitárias e ambientais de coleta, 
transporte e destino final adequado dos esgotos sanitários. Como resultado, verifica-se que muitas das soluções 
adotadas acabam por descaracterizar e desqualificar as vantagens deste sistema. Finalmente, observa-se a 
necessidade de mudança de direção e da trajetória das intervenções de controle da poluição no Rio de Janeiro, 
passando por uma inadiável questão de responsabilidade socioambiental.

Palavras-chave: sistema de esgotamento sanitário; interconexões; vulnerabilidade.

ABStRACt: this paper addresses the problems raised by the interconnections between the sanitary sewage 
system - absolute separator - and the storm water drainage system and their impacts on the hydrography of Rio 
de Janeiro City. It also describes the causes that originated those interconnections and their main structures, 
which are considered atypical when compared with conventional sewage systems. the type of sanitary sewage 
system – absolute separator – officially adopted is then questioned as regards its sanitary and environmental 
functions of wastewater collection, transport and final destination. this questioning indicates that many of the 
adopted solutions tended to mischaracterize and discredit the prospective advantages of this type of system. 
Finally, there is the need for a change of direction and trajectory of the interventions aimed to control pollution 
in Rio de Janeiro, which involves an urgent issue of socio-environmental responsibility.

Keywords: sanitary sewage system, cross connections, vulnerability.
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1. Introdução
Inúmeros projetos de ocupação territorial, obras 
de engenharia e implantação de tecnologias podem 
gerar graves conflitos de uso dos recursos naturais. 
A questão ambiental está incorporada à engenharia, 
uma vez que esta é responsável direta por significativas 
transformações da natureza ao mesmo tempo em 
que é capaz de valer-se de diversas ciências para 
desenvolver técnicas apropriadas visando minimizar os 
impactos das ações antrópicas sobre o meio ambiente. 
Dentre estas encontram-se as ações do saneamento 
que devem incorporar conceitos e modelos ecológicos 
para efetivamente obter resultados profícuos. Estas 
mesmas ações devem ser analisadas em suas mínimas 
conseqüências, de forma a permitir o desenvolvimento 
de todo um substrato tecnológico capaz de impedir a 
introdução de resultados secundários nocivos.
Se estiverem distantes os campos teórico e prático das 
intervenções de saneamento ambiental, os resultados 
para o controle da poluição urbana poderão ser 
precários e incertos. Para cumprirem seus objetivos 
sanitários, as intervenções de saneamento devem 
atender aos condicionantes ambientais garantindo 
efetivamente boas condições de saúde pública.
Assim, as modificações antrópicas devem se dar de 
forma ecológica. Ao introduzir elementos artificiais 
ocupando espaços, deve-se analisar previamente, e 
de forma global, as implicações sobre o ecossistema 
urbano. A não atenção aos limites críticos de 
manipulação dos sistemas ecológicos gera evidentes 
prejuízos à saúde, à qualidade de vida bem como na 
limitação de recursos naturais.
Os sistemas de esgotamento da Cidade do Rio de 
Janeiro são bons exemplos dos efeitos da prática de 
engenharia em meios urbanos. A grandiosidade da 
escala dos sistemas de saneamento implantados, 
a falta de recursos necessários à sua operação e 
manutenção adequadas, as dificuldades decorrentes 
das alternativas tecnológicas adotadas, associadas 
às especificidades da cidade, resultaram em enorme 
complexidade e vulnerabilidade, na gestão das águas 
urbanas. Ao longo do processo de urbanização, 
inúmeras dificuldades de operacionalização destes 
sistemas se acumularam. Dentre as principais 
limitações técnicas destaca-se a interconexão - 
situação indesejável de lançamento de efluentes 
sanitários no sistema de drenagem pluvial, e vice-versa 
- tornando-os sistemas extremamente vulneráveis. 
Esta situação além de contaminar os sistemas de 
drenagem pluvial e os corpos d’água receptores lesa 
os ecossistemas e submete as populações a riscos 
epidemiológicos.
Algumas ações são realizadas visando minimizar esta 

dinâmica de poluição. Entretanto, muitas soluções são 
implementadas de forma precária e não prioritária, 
sem a necessária avaliação sistêmica de alternativas 
e resultados.
Este é o foco deste trabalho. Analisa-se a questão 
das interconexões entre os sistemas de esgotamento, 
verificando até que ponto o tipo de sistema oficialmente 
concebido - separador absoluto - de fato contempla 
suas funções sanitárias e ambientais de coleta, 
transporte e destino final adequado dos esgotos 
sanitários.

2. Breve caracterIzação do 
sIstema hídrIco
A Cidade do Rio de Janeiro, capital do estado homônimo, 
é a segunda maior metrópole do Brasil, situada na 
região sudeste do país. Encontra-se desenvolvida 
(figura 1) entre uma estreita faixa entre o mar e 
montanhas, possuindo extensa costa litorânea (86km), 
limitada a leste pela baía de Guanabara, a oeste pela 
baía de Sepetiba e ao sul pelo oceano Atlântico, com 
a presença de 72 praias (PCRJ, 2001). Sua hidrografia 
inclui cerca de 250 rios e canais, complexos sistemas 
lagunares, destacando-se a Lagoa Rodrigo de Freitas 
(LRF) e as lagunas da Baixada de Jacarepaguá.
Os rios da cidade caracterizam-se por modesto volume 
d’água, sinuosidade dos cursos, ausência de direção 
dominante e dificuldades de escoamento devido aos 
percursos de extensas áreas planas e baixas cotas. 
tais características, associadas a um regime pluvial 
tropical com chuvas intensas no verão, tornam os 
rios suscetíveis a transbordamentos, a enchentes 
periódicas e alagamentos permanentes em certas 
áreas, intensificados nos períodos de aumento dos 
níveis de maré. No período de estiagem a vazão desses 
rios é consideravelmente reduzida, (PCRJ, 2001).
Em termos de esgotamento sanitário, desde o início da 
implantação dos primeiros sistemas, o Rio de Janeiro 
exerceu papel pioneiro no desenvolvimento de projetos 
e aplicações de tecnologias de saneamento. De acordo 
com registros históricos foi uma das primeiras cidades 
do mundo a contratar uma companhia para implantar 
um moderno sistema domiciliar de coleta de esgotos.
Entretanto, apesar desse pioneirismo, a falta de 
planejamento urbano potencializou os impactos 
ambientais sobre suas bacias hidrográficas.
Suas características geomorfológicas e as sucessivas 
alterações físicas também trouxeram grandes 
desafios para o processo de urbanização, implantação 
e gestão dos serviços de infra-estrutura. Ao longo do 
tempo os rios cariocas foram retificados, canalizados 
e aterrados. Diversas praias, alagados e ilhas foram 
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suprimidas. A cidade aumentou seu espaço urbano 
conquistando colinas, planície e vales, avançando 
sobre montanhas, pântanos, mangues, lagunas e 
sistemas fluviais além de recuar a linha do litoral, com 
a eliminação das reentrâncias da orla marítima (Dias, 
2003).

3. os sIstemas de 
saneamento
Como no resto do Brasil, nos séculos XVI, XVII e meados 
do XVIII, na Cidade do Rio de Janeiro a presença do 
poder público nas questões de esgotamento sanitário 
limitou-se a tentativas malfadadas de normalizações 
e controle das práticas individuais de afastamento dos 
resíduos gerados. Inicialmente a coleta e transporte dos 
dejetos foram realizados de forma estática. Estes eram 
recolhidos das residências, normalmente por escravos, 
em barris especiais, denominados popularmente 
“tigres”, “cubos” ou “soturnos”. A alcunha de tigre 
também era utilizada para identificar os escravos 
obrigados a desempenhar tal atividade (figura 2). Estes 
barris eram posteriormente despejados em praias e 
lugares ermos, alguns previamente definidos, valas, 
rios, áreas costeiras ou até mesmo clandestinamente 
em logradouros.

Em meados de 1840 ocorreu a primeira tentativa na 
organização do serviço de coleta e transporte de esgotos 
realizados pelas companhias privadas proprietárias 
de barris. Os dejetos eram transportados por meio 
de carroças, sendo posteriormente transferidos para 
barcaças e finalmente despejados nos corpos d’águas 
costeiros. tal solução não se mostrou eficiente. Mesmo 
após a implantação da rede pública de esgoto, a prática 
primitiva dos “tigres” ainda foi utilizada por um longo 
período, até a efetivação do sistema de esgotamento 
sanitário e o fim da escravidão.
A disseminação do transporte hidrodinâmico dos 
dejetos através de tubulações se deu, como em outras 
capitais mundiais, com a gradual distribuição de água 
encanada para as residências e com a utilização da 
bacia sanitária com descarga hídrica patenteada em 
1775 por Joseph Bramah (1748-1814) (Azevedo Netto, 
1959).
Os primeiros estudos, implantação e operação do 
sistema de esgoto couberam à empresa de capital 
privado inglês “the Rio de Janeiro City Improvements 
Company Limited”, conhecida popularmente pela 
abreviação City. Em 1864 foi inaugurado um sistema 
completo de esgotamento sanitário: rede de coletora, 
elevatória e estação de tratamento, atendendo parte 
da população.
Dada a sua localização em região tropical, com 
elevadas precipitações pluviais, baixa densidade 
demográfica, associada à falta de pavimentação e 
recursos financeiros, o sistema de coleta adotado 
foi o sistema misto - também conhecido como 
separador parcial ou separador parcial inglês, 
constituído por duas redes coletoras distintas: uma, 
que coleta e transporta o esgoto doméstico mais a 
parcela das águas de águas pluviais que se origina 
nas áreas construídas das habitações (áreas cobertas 
e pavimentadas), e outra, que recebe a parcela das 
águas pluviais de áreas externas às edificações, em 
áreas públicas, diferenciando-se do “convencional” 
dominante da época, utilizado em cidades européias: 
sistema unitário. Desenvolvido pelos ingleses, 
este sistema de esgotamento apresentava bom 
desempenho em regiões frias e subtropicais, com 
baixo índice de pluviosidade, atendendo cidades com 
ruas pavimentadas e com bom nível econômico.
Em função da ineficiência do funcionamento 
desse sistema em períodos de chuva e freqüentes 
transbordamentos, a partir 1899 passou-se a 
adotar o sistema separador absoluto, tornando-
se obrigatório em dezembro de 1912 para todas as 
novas áreas edificadas. De acordo com a concepção 
estabelecida para o sistema separador absoluto, os 
esgotos sanitários e pluviais devem ser coletados e 
transportados em sistemas distintos, não devendo 
existir comunicação entre os mesmo. Exceções 
são admitidas para extravasores que, devidamente 
projetados, entram em operação eventualmente em 
condições específicas e provisórias.
A obrigatoriedade da adoção do sistema separador 

Figura 2 - O “tigre” em gravura de Jean Baptist Debret.
(Novais, Mello & Souza, 1997).
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absoluto não impediu que, concomitantemente a 
este sistema, se mantivessem áreas dotadas com 
sistema misto, favorecendo a interconexão entre os 
dois sistemas. Segundo termo de referência do Plano 
Diretor de Drenagem (PCRJ, 1999), apenas 35% da 
área física do município é dotada, de fato, pelo sistema 
separador absoluto, situação ainda observada nos dias 
atuais.

4. estruturas e condIções 
operacIonaIs das 
Interconexões
De modo geral, a interconexão entre os sistemas 
de esgoto sanitário e a drenagem pluvial ocorre 
de várias formas. Diversas circunstâncias podem 
ser classificadas como causa ou efeito destas 
interconexões, inclusive alternando-se ciclicamente 
nesta relação, de forma cumulativa e sinérgica. Entre 
as principais destacam-se: a) regiões sem sistema 
público de esgotamento sanitário; b) reminiscências 
de sistemas antigos: separador parcial ou unitário; c) 
defasagem na implantação e ampliação das etapas dos 
componentes do sistema; d) prorrogação da utilização 
de componentes obsoletos do sistema; e) falta de 
prioridade aos serviços de operação, manutenção 
e conservação; f) modelo de urbanização e falta de 
planejamento urbano; g) dificuldades na fiscalização 
de obras; h) descontrole sobre as ligações prediais 
irregulares; i) custos na implantação das ligações 
prediais; j) instalações prediais inadequadas; k) 
tratamento ineficaz; l) aspectos culturais e educativos; 
m) adoção de estruturas atípicas do sistema separador 
absoluto.
Na Cidade do Rio de Janeiro todas situações são 
observadas, reforçados pelas seguintes questões:

a obrigatoriedade da adoção do sistema •	
separador absoluto foi uma medida, de 
grande alcance técnico, resultando em uma 
ampliação indireta da capacidade de vazão da 
rede construída, eliminando gradativamente 
as contribuições pluviais das edificações 
anteriormente esgotados pelo sistema misto. 
Entretanto, o atendimento não foi total. Algumas 
áreas que já dispunham do sistema misto, 
foram, em relação a outras que não dispunham 
de nenhum sistema, secundarizadas na 
implantação do novo tipo de esgotamento;

a possibilidade de desvio dos esgotos sanitários •	
do tratamento, lançando diretamente na orla 
marítima, devido ao incremento das águas 
pluviais era parte da concepção do sistema 
misto. Segundo Britto (2002) este período 
assinala o início do uso oficial das galerias de 
águas pluviais como sistema auxiliar das redes 
de esgoto sanitário, através do extravasamento. 
Criava-se assim o conceito que prevalece até 
os dias de hoje, de água de tempo seco, ou 
seja, direcionamento irregular dos esgotos 

sanitários para as galerias de águas pluviais na 
ausência de precipitações;

a priorização da construção de trechos de redes •	
coletoras, estabelecendo como última etapa a 
construção das estações de tratamento, trouxe 
a fragmentação das soluções projetadas, 
desarticulando os componentes dos sistemas 
intensificando a poluição das coleções hídricas 
ou da drenagem afluente a estas;

a densidade de urbanização da cidade •	
é alta mesmo no subsolo e sofre várias 
interferências, inclusive de estruturas 
desativadas, acarretando indisponibilidade 
de espaço físico. Este aspecto é agravado por 
sucessivas intervenções provocadas, muitas 
vezes de forma arbitrária, pelas construtoras 
ou até mesmo pelas concessionárias, 
comprometendo a integridade das tubulações 
e estruturas assentadas. As dificuldades para a 
realização de uma efetiva fiscalização de obras, 
especialmente as subterrâneas, são inúmeras.

A presença dos dois tipos de sistema acrescida pelas 
condições de operacionalidade foram determinantes 
para que diversas estruturas consideradas atípicas 
ao sistema separador absoluto fossem gradualmente 
implantada, destacam-se: Interceptor Oceânico da 
Zona Sul; galerias de cintura; captações de tempo 
seco; aterros e desvios de rios e canais; extravasores 
permanentes; estações de tratamento nos cursos 
em canais, rios e praias. Detalhes dessas situações 
atípicas podem ser observadas em Rosso e Dias, 
2005.

5. dIscussão
O fato de os coletores de drenagem pluvial receberem 
aportes de esgoto sanitário devido às interconexões, em 
áreas contempladas pelo sistema separador absoluto, 
não o torna um sistema unitário. Parece redundante a 
afirmação de que os sistemas devem operar conforme 
concebidos em projetos. Cada concepção deve ser 
previamente estabelecida e dimensionada para suas 
próprias condições operacionais. Como amplamente 
divulgado na literatura especializada, os esgotos 
sanitários, diferentemente das águas pluviais, não 
podem ser transportados em canais (seção aberta), 
mas em condutos subterrâneos que garantam a 
estanqueidade necessária. Outrossim, estes efluentes 
não podem ser lançados nos corpos receptores sem 
tratamento prévio, o que é permitido às águas lançadas 
pelas galerias de águas pluviais.
Portanto, o transporte de esgoto sanitário pelo sistema 
de drenagem pluvial e o aporte de águas pluviais 
no sistema de esgotamento sanitário são situações 
atípicas ao sistema separador absoluto. Para serem 
implementadas devem ser submetidas à rigorosa 
análise de alternativas, devidamente justificadas e 
subsidiadas por estudos de impacto ambiental, que 
considere os riscos sanitários e ambientais.
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Em sistemas unitários adequadamente concebidos e 
projetados, dispositivos de regulagem e manobras, bem 
como vertedores e tanques de acumulação, reduzem 
apreciavelmente a poluição dos corpos receptores. 
Após a ocorrência de chuvas, a água armazenada pode 
ser bombeada para estações de tratamento. A aplicação 
de extravasores em um sistema de esgotamento do 
tipo unitário ou misto requer estudos de hidrogramas 
de contribuições a fim de se conhecer a freqüência, as 
vazões e os volumes de extravasamento, mantendo-
se assim as condições de qualidade desejadas para 
os corpos receptores. Este esgotamento é concebido 
para tratar um determinado limite de vazão, superior 
à vazão de tempo seco, podendo inclusive, contemplar 
tanques de acumulação retendo determinado 
volume de água pluvial correspondente a um tempo 
de recorrência fixado. Desta forma, o projeto sofre 
uma análise de custo-benefício, onde a análise de 
riscos sanitários e ambientais deve estar inserida, 
sendo os extravasores, parte da operacionalização do 
sistema. Situação completamente distinta da que vem 
acontecendo na cidade do Rio de Janeiro.
O próprio Interceptor Oceânico da Zona Sul, projetado 
para receber, além das contribuições do sistema de 
esgotamento sanitário, os esgotos que afluíam das 
galerias de drenagem contribuintes à orla marítima - 
subsistema concebido como unitário – passou a ter, 
por acúmulo de problemas operacionais, a disfunção 
de extravasar os esgotos coletados, promovendo a 
poluição das praias em determinadas condições de 
chuvas.
Estas improvisações emergenciais quase nunca 
são desfeitas, deixando o sistema sujeito a mau 
funcionamento hidráulico, distanciando-se da 
original organização de esgotamento das bacias. Esta 
desfiguração é um empecilho a estudos, projetos 
e análises de desempenho. Em muitos casos, não 
há registros destas obras, nem identificação dos 
extravasamentos e rompimentos na rede.
As interconexões dos sistemas de esgotos provenientes 
de inadequadas instalações prediais e ligações 
prediais nos coletores públicos vêm sendo combatida 
durante anos pela Concessionária de Abastecimento 
de Água e Sistemas de Esgotos. Entretanto, não se 
observa a implantação de um programa contínuo em 
larga escala que possibilite recuperar a configuração 
original dos sistemas. Por outro lado, estas ligações 
irregulares não podem ser explicadas somente 
pela falta de planejamento urbano, pela carência de 
recursos ou por dificuldades técnicas e gerenciais. A 
sociedade é carente dos mínimos conhecimentos a 
respeito dos serviços de infra-estrutura urbana, das 
informações básicas necessárias para a utilização 
adequada de suas instalações prediais e de seu papel 
fundamental na preservação do sistema como um todo. 
Além disso, as ligações prediais realizadas à custa dos 
respectivos proprietários oneram a população, que 
encontra grandes dificuldades em dispor de recursos 
financeiros para tais despesas.

Na aplicação adequada das captações de tempo seco, 
deve-se verificar o excedente de vazão, conhecer 
a freqüência dos extravasamentos, as vazões e os 
respectivos volumes dos esgotos eliminados nos corpos 
hídricos (Goldenfum et al., 1997). A aplicação da idéia 
de coletar e tratar apenas as vazões de “tempo seco” 
do sistema pluvial conectado ao esgotamento sanitário 
conduzirá certamente a um sistema não confiável. Por 
ocasião das cheias, o esgoto sanitário misturado às 
águas pluviais sem tratamento continuará a ter como 
destino final o solo, as coleções hídricas continentais 
e a orla marítima, aumentando o risco epidemiológico 
na ocorrência de inundações.
A simples utilização das galerias de cintura na lagoa 
Rodrigo de Freitas não trouxe resultados significativos 
ao balanço energético do sistema lacustre. Somente 
as recentes intervenções do sistema de esgotamento 
local, a exemplo da recuperação das elevatórias 
de esgotos (Rosso e D’Alcantara, 2006), indicam 
melhorias no sistema. Não obstante, permanece o 
impasse, a partir do momento que não se opte também 
pela despoluição dos rios afluentes aos canais e pelo 
monitoramento destes.
A opção pelos Aterros e Desvios de Rios e Canais 
incorre no mesmo erro de transferência de poluição. tal 
solução, que no passado podia ter alguma justificativa, 
atualmente torna-se obsoleta e inadequada, frente 
à limitação dos recursos naturais, à condição de 
saturação da cidade e seu entorno e à consciência 
ambiental.
A proposta da Estação de Despoluição do Rio Carioca 
e de outras novas estações em cursos d’água no Rio 
de Janeiro minimiza o problema da poluição hídrica 
mas não deixa de ser paliativa. Não se pode concordar 
que uma intervenção atípica seja ambientalmente 
satisfatória. Sua própria concepção encerra caráter 
emergencial e um contra-senso, provocado pelo 
acúmulo histórico dos problemas de defasagem 
e manutenção dos sistemas de esgotamento. O 
tratamento somente no desemboque propõe-se a 
garantir a balneabilidade da praia, próximo ao deságüe, 
mas não devolve à população local o curso do rio, que 
permanece poluído. Além disso, sua proximidade 
com um curso d’água costeiro, cuja hidrodinâmica 
é condicionada aos movimentos das marés e outras 
variáveis ambientais peculiares a essas áreas, podem 
trazer problemas no regime de operação.
Mesmo nos países com excelentes meios de controle 
técnico de equipamentos públicos, as duas redes 
de esgotos jamais atingem uma total separação. 
A diferença está no nível desta interconexão e na 
respectiva vulnerabilidade e comprometimento do 
sistema que, no caso do Rio de Janeiro, vem tornando-
se incapaz de atender às premissas ambientais, o 
que é exemplificado pelo estado de degradação dos 
ambientes hídricos.
Deve-se procurar equilibrar o grau de eficiência ou 
nível de segurança sanitária e ambiental requerida 
à disponibilidade de recursos para implantação, 
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operação e manutenção. Não obstante, estes recursos 
devem ser suficientes para que a capacidade de 
proteção dos sistemas seja efetiva e não resulte em 
desperdício de investimentos em sistemas obsoletos, 
podendo eliminar as vantagens que o sistema 
separador absoluto possui frente aos outros tipos de 
esgotamento.
Vale ressaltar ainda que as práticas adotadas, em sua 
grande maioria, desconsideram o papel fundamental 
exercido pela população atendida, que alijada das 
alternativas implementadas, não desempenha uma 
postura proativa de valorização e proteção dos 
sistemas de esgotos e dos corpos hídricos, mantendo-
se com isso, hábitos e costumes indevidos, arraigados 
culturalmente, alimentados pela falta de educação 
ambiental em saúde e em saneamento, impactando 
negativamente os sistemas naturais e artificiais.

6. consIderações fInaIs
De forma abrangente, observa-se que a situação nas 
principais cidades dos países em desenvolvimento 
indica que as condições ambientais se tornaram 
críticas, sendo a poluição por esgotos domésticos 
um fator limitante ao desenvolvimento de suas 
potencialidades. Os diversos sistemas de saneamento 
ainda se apresentam vulneráveis, enquanto sua 
eficiência e eficácia seriam a garantia das boas 
condições de salubridade ambiental. A crescente 
limitação dos recursos naturais se expressa, por 
exemplo, no stress hídrico indicando a necessidade 
de uma mudança de perspectiva como condicionante 
da própria sustentabilidade da sociedade e de suas 
cidades.
A análise e utilização de indicadores de desempenho 
dos sistemas de saneamento podem, além de contribuir 
para a elaboração de índices ecológicos de eficiência 
para os ecossistemas urbanos, promover de forma 
catalisadora o monitoramento e controle ambiental, 
ações sistêmicas imprescindíveis em qualquer 
conjunto de intervenções que visem à saúde ambiental. 
São fundamentais para garantir a vivacidade e validade 
de programas de saneamento, como os direcionados 
para as comunidades carentes. Desta forma é possível 
definir critérios de projetos e obras de engenharia, 
avaliar acertos e erros cometidos em programas, 
analisar alternativas e concepções adotadas, etc. Em 
síntese, confirmar o desenvolvimento tecnológico 
a serviço da sociedade. A eficiência dos sistemas de 
saneamento se configura como uma exigência da 
sociedade através de seus interesses difusos, coletivos 
e representativos.
Nesse sentido, dois exemplos exitosos podem ser 
relatados conforme apresentados por Volschan (2009): 
os atuais sistemas de esgotamento da cidade de Milão, 
Itália e da região central da cidade de Seul, capital da 
Coréia do Sul. No caso da cidade de Milão, que, segundo 
os autores despejava até o ano 2002 na bacia do rio 
Pó mais de 120t de carga orgânica por dia (em DBO5), 

optou-se como opção de engenharia trabalhando na 
consolidação e melhoria do sistema unitário existente. 
Em apenas três anos, 100% dos esgotos sanitários e a 
maior parte da poluição difusa passou a ser coletada 
e tratada dentro dos rigorosos padrões ambientais da 
União Européia. também para o caso da região central 
de Seul, optou-se pela adoção do sistema unitário. O rio 
Cheong, principal curso de água do centro da cidade, 
que até o ano de 2003 encontrava-se canalizado e 
totalmente degradado, voltou ao convívio da população 
após uma ousada operação urbanística e tratamento 
paisagístico especial, levando-se em consideração 
ainda ações para a despoluição do rio Cheong.
No caso da Cidade do Rio de Janeiro, o estudo dos 
sistemas de esgotos, riquíssimo em detalhes, fatos 
históricos e contribuição tecnológica para o país, 
revelou uma posição de pioneirismo mundial. As 
proposições para a mudança na política de saneamento 
devem ser alicerçadas no acúmulo das experiências 
do passado, que dão subsídios ao estabelecimento de 
novas perspectivas. O passado mantém relações de 
compromisso com o presente e indica as possibilidades 
para o futuro.
A compreensão do problema e a proposição de 
alternativas técnicas fazem parte da aplicação e do 
próprio exercício da engenharia. O fato dos sistemas 
de esgotos envolverem questões hidráulicas, 
eletromecânicas, construtivas, topográficas, 
ambientais, sociais, de hábitos e higiene, etc., requer 
estudos detalhados que contemplem todos estes 
aspectos a fim de se obterem soluções duradouras 
e sustentáveis. A definição de novos parâmetros 
decorrentes desses estudos fornecerá subsídios para 
a revisão do atual sistema – separador absoluto – 
retratando de forma adequada a realidade da cidade.
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RESUMO: Este trabalho avalia a importância estratégica das águas subterrâneas como manancial para o 
abastecimento humano. Procura-se demonstrar a relação entre as reservas hídricas de mananciais superficiais 
e subterrâneos no Brasil e no mundo, por meio de números divulgados em bibliografias técnico-científicas, 
destacando-se os volumes comprovadamente superiores das ocorrências subterrâneas em relação às águas 
superficiais. São apresentadas as vantagens e respectivos cuidados a serem adotados para a utilização 
sustentável das estratégicas reservas subterrâneas de água. A partir daí, apresenta-se uma proposta de 
diretrizes para o aproveitamento racional dos mananciais subterrâneos, bem como se discute acerca do modelo 
de gestão integrada das águas superficiais com as águas subterrâneas hoje praticado no Brasil.

Palavras-chave: Águas subterrâneas; gestão sustentável; importância estratégica; diretrizes para uso.

ABSTRACT: This paper presents the strategic importance of groundwater as a source for human consumption 
and aims to demonstrate the relationship between superficial water and groundwater in Brazil and the world 
based on bibliography data, especially about the volume of groundwater availability in relation to superficial 
water. The paper presents the advantages and precautions to be adopted for the sustainable use of strategic 
groundwater resources. Therefore, it presents the proposal of guidelines for the rational use of groundwater 
sources, as well as discussing about the model of integrated management of surface water with groundwater 
like in Brazil today.
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1. INTRODUÇÃO
Constantemente divulga-se que a Terra é o Planeta 
Água por ter a sua superfície coberta em 70% por água, 
ocorrendo em grandes parcelas na forma de vapores 
(evaporação de corpos d’água, evapotranspiração 
das plantas etc.), constituindo nuvens; coberturas 
de neve, formando os rios, lagos, lagoas, pântanos 
e reservatórios artificiais e, também, as gigantescas 
calotas polares. Todas essas formas de ocorrência da 
água dizem respeito a parcelas visíveis ou facilmente 
perceptíveis. 
Uma outra quantidade de água ocupa as estruturas 
químicas dos componentes naturais da Terra (minerais 
e plantas), do próprio corpo humano e dos animais 
mas, sobretudo, saturando porções do subsolo e 
constituindo as águas subterrâneas.
Portanto, a água como elemento natural, é um 
componente ambiental de grande importância – senão 
o mais importante – pois ocorre nos mais diferenciados 
locais, ou seja, a água circula entre distintos meios, 
compõe corpos vivos e inertes, reage com materiais à 
sua volta, sofre influência onde transita, protagoniza 
inúmeros processos naturais mas, acima de tudo, 
garante a vida na Terra, notadamente do ser humano, 
que dessedenta e propicia alimentos, higiene e outros 
aspectos necessários para a sua saudável qualidade 
de vida e o desenvolvimento social e econômico.
Há de se ressaltar que as condições que a água deve 
se encontrar em termos físico-químicos e biológicos, 
de forma superficial ou subterrânea e a acessibilidade 
e o custo financeiro relativo para a sua obtenção 
(em padrões adequados para os diversos fins a que 
se destina) são determinantes quando se discute o 
significado ou a oferta da mesma enquanto recurso 
hídrico: a água pode até ser abundante em uma 
localidade, mas não, necessariamente, como recurso 
hídrico, e vice-versa.
Analisando-se as distintas formas e locais de ocorrência, 
percebe-se que uma grande parcela, 97.5%, da água 
na Terra é salgada, ocupando mares e oceanos; os 
outros 2.5% é doce, mas constitui, principalmente, as 
distantes calotas polares e glaciares, representando 
68.9% (Rebouças et al., 1999). Portanto, no momento, 
pode considerá-las relativamente indisponíveis para 
alguns usos, sendo este condicionado pelas águas 
terrestres superficiais (rios, lagos, represas, etc.) e 
subterrâneas, totalizando ambas 0.8% da água na 
Terra.
Por outro lado, as águas superficiais são corpos 
d’água limitados em dimensões, se comparados aos 
corpos d’água subterrânea, os quais preenchem 
espaços vazios do subsolo, constituídos de camadas 
geológicas que podem atingir dezenas a centenas de 
metros de espessura e áreas de ocorrência que, por 

sua vez, podem alcançar de centenas a milhões de 
quilômetros quadrados.
Ao mesmo tempo, esses volumes de água subterrânea, 
que naturalmente tendem a se apresentar em boa 
qualidade, também apresentam melhores condições 
de proteção a possíveis efeitos das mais diferentes 
intervenções antrópicas ou dos distintos tipos de uso 
e ocupação do solo, que possam alterar a qualidade e/
ou a quantidade da água.
Dessa forma, os mananciais subterrâneos têm 
assumido cada vez mais o papel de fonte estratégica 
de recurso hídrico, seja para as gerações atuais, mas, 
sobretudo, para as futuras gerações; ainda mais, 
nos cenários que se desenham no horizonte, com 
crescimento demográfico significativo, aglomerações 
urbanas cada vez maiores, pressões ambientais e um 
incremento de produção de alimentos, entre outros, 
aliados às significativas mudanças climáticas globais 
em curso.
Além disso, são, também, as águas subterrâneas que 
na maioria das vezes, garantem o fluxo permanente 
nos cursos d’água superficiais nos períodos de 
estiagem, mesmo assumindo, nesses momentos, 
vazões mínimas de descarga.
Conhecer os corpos rochosos, sua distribuição espacial, 
suas estruturas e porosidades, bem como caracterizar 
os aquíferos que eles abrigam ou constituem, sua 
natureza, suas propriedades hidráulicas, a dinâmica 
e a qualidade da água, as reservas subterrâneas, 
as profundidades, as vulnerabilidades, entre outros 
aspectos, apoiando-se em instrumentos técnicos 
e legais, e adotando-se modelos adequados de 
gestão, configuram-se elementos necessários para 
o conhecimento e o uso sustentável das estratégicas 
águas subterrâneas.
A adoção de estratégias que permitam o uso 
sustentável dos mananciais subterrâneos é de 
particular necessidade nas regiões onde os aquíferos 
representam a única fonte de abastecimento de água 
doce; se já é grande a responsabilidade da garantia 
do suprimento de água doce para a atual geração, 
muito maior é a responsabilidade de garanti-la para 
as futuras gerações.

2. VANTAGENS E CUIDADOS 
A SEREM ADOTADOS NO 
APROVEITAMENTO DOS 
AQUÍFEROS
As águas subterrâneas, de maneira bem simplificada, 
podem ser definidas como aquelas que ocorrem no 
subsolo, ocupando até a totalidade dos espaços vazios 
ali encontrados.
Por outro lado, denominam-se aquíferos as camadas 
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de solo ou de rocha, nas quais as águas ocupam a 
totalidade dos espaços vazios (poros) no subsolo, 
portanto, saturando-os, e circulando de tal maneira 
que possa ser extraída de forma econômica por algum 
tipo de estrutura (poços, furos, etc.) em quantidade 
suficiente para atender a algum uso ou demanda.
Essas camadas aquíferas podem se mostrar conexão 
direta com a atmosfera, quando o aquífero é livre, 
recebendo a infiltração da água das chuvas que se 
precipitam sobre a superfície do terreno e penetram 
no solo alcançando o aquífero pela ação da força 
da gravidade. Outras vezes existem camadas ou 
estruturações geológicas que isolam os aquíferos, na 
base e no topo, de tal forma que a água ali se encontra 
em pressões maiores que a atmosférica e somente 
recebem realimentação a partir de faixas de terreno, 
nas quais, esses aquíferos passam a ter acesso à 
infiltração das águas pluviométricas através do solo, 
sendo este o aquífero confinado.
Por outro lado, existem aquíferos confinados profundos 
e totalmente isolados de acessos por meio da infiltração 
de águas da chuva ou outros tipos. Esses casos não são 
muito comuns no mundo e dizem respeito às águas 
armazenadas em tempos geológicos passados e que 
não sofreram renovação. Hoje se comportam como 
se fossem “bens minerais”, esgotáveis e, portanto o 
seu aproveitamento deve ser efetuado com extremo 
cuidado e com um planejamento estratégico.
De uma maneira geral, os aquíferos, seja quando 
ocorrem em maior ou em menor profundidade, podem 
sofrer interferências advindas das diferentes formas 
de uso e ocupação do solo. Essas interferências podem 
alterar a quantidade de água neles armazenadas 
(diminuição ou incrementos de reservas de água) e/ou 
impactar a qualidade natural da água.
Algumas interferências podem ocorrer de maneira 
direta, ou seja, quando se intervêm diretamente na 
camada aquífera (poços, drenos, túneis, minerações, 
contaminações diretas, dentre outros) e de maneira 
indireta , quando a intervenção afeta por vias 
indiretas o aquífero (impermeabilização do terreno; 
desmatamentos; lançamentos de contaminantes na 
superfície do terreno; barramento de rios e criação de 
reservatórios, dentre outros).
O fato dos aquíferos ocorrerem em subsuperfície 
e possuírem porções de materiais naturais não 
saturadas acima dos mesmos confere aos mananciais 
subterrâneos uma série de vantagens quando 
comparados com os corpos d’água superficiais. 
Ao mesmo tempo, esses mesmos aspectos podem 
representar dificuldades, requerendo cuidados para o 
aproveitamento das águas subterrâneas.
O Quadro 1, a seguir, mostra uma síntese das 
mencionadas vantagens, ao lado dos cuidados a 
serem utilizados para o uso sustentável das águas 
subterrâneas.
Normalmente o homem é levado a acreditar que 
os mananciais subterrâneos constituem-se em 
grandes volumes de água e em quantidades que não 
se esgotam, uma vez que são recursos não visíveis 
(ocorrem no subsolo) e de difícil percepção. 

Por isso é muito comum o insucesso em perfurações 
de captações (poços secos), a autocontaminação de 
captações, a superexploração de água subterrânea, 
os reflexos no solo por extração exagerada de água, 
tais como, subsidências, recalques, intrusão da cunha 
salina em zonas costeiras, dentre muitos outros 
problemas decorrentes do inadequado aproveitamento 
e gerenciamento das águas subterrâneas.
Portanto, para a busca da sustentabilidade das águas 
subterrâneas, considerando-se as variadas dimensões 
envolvidas (ambiental, social, econômica, etc.), faz-se 
necessário o cumprimento mínimo dos passos a seguir 
descritos, iniciando-se tão logo seja feita a opção pela 
utilização da água subterrânea para qualquer fim. 
Tais ações caracterizam-se como de diferenciadas 
responsabilidades, sendo parte delas do próprio 
utilizador, enquanto outras dizem respeito aos órgãos 
de gestão de recursos hídricos e, também, podem 
requerer atividades compartilhadas ou integradas, ou 
seja:

Caracterização hidrogeológica adequada dos a. 
mananciais locais ou regionais de interesse;
Conhecimento dos comprometimentos das b. 
reservas subterrâneas de água em relação as 
demandas existentes e projetadas;
Definição adequada do tipo ou tipos de captação c. 
e locação criteriosa da obra em campo;
Projeto adequado da obra de captação;d. 
Construção adequada da obra de captação e e. 
proteção sanitária local;
Exploração dimensionada a partir de ensaios f. 
de produção de poços;
Monitorização dos bombeamentos utilizados g. 
para atendimento dos usos previstos;
 Monitorização periódica da qualidade da água h. 
do poço;
Manutenção periódica do sistema de i. 
bombeamento e da própria obra de captação 
de água;
Gerenciamento da extração de água, j. 
notadamente quando for o caso da existência 
de número expressivo de captações em relação 
ao tipo e características do aquífero;
Gerenciamento do uso e ocupação do solo da k. 
bacia hidrogeológica utilizada;
Estabelecimento de perímetro de proteção l. 
de captações que se referem a fontes de 
abastecimento público;
Proteção do aquífero contra contaminação, m. 
principalmente nas áreas de afloramento/
recarga de aquíferos confinados;
Racionalização dos consumos, evitando-se n. 
explorações desnecessárias do aquífero;
Minimização de perdas ao longo da rede de o. 
distribuição da água captada em aquíferos;
Estimulação de recargas naturais em locais p. 
onde seja possível;
“criação” de aquíferos nas regiões onde se q. 
possa estabelecer estruturas que retenham 
ou detenham fluxos subterrâneos, favorecendo 
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a existência de reserva subterrânea de água 
(barragem subterrânea, barragem de acúmulo 
de areia);
Utilização de recargas artificiais em locais ou r. 
regiões deficitárias em água e onde se tenha a 
garantia da boa qualidade das águas infiltradas 
para aumentar as reservas subterrâneas 
naturais; e
Encerramento (ou tamponamento) adequado s. 
de poços ou outras captações não-utilizadas 
para evitar riscos de contaminação de aquíferos 
através de poços abandonados, inativos, etc;
Acessibilidade de dados, bem como possibilite a t. 
aplicação do geoprocessamento e modelagem 
da situação em aquíferos. 

Ressalta-se que esses passos indicados anteriormente 
dizem respeito à utilização da água subterrânea em 
um determinado local, seja uma área mais restrita ou 
uma localidade de relativa expressão territorial. 
Essas sugestões incorporam a idéia de conhecer, 
extrair e gerenciar o uso da água de forma a buscar 
a sustentabilidade do aquífero utilizado, levando-se 
em conta as suas próprias características e, também, 
as outras condições de contorno que influenciam ou 
interagem com o manancial. 
Porém, considerando-se que existem aquíferos ou 
sistemas aquíferos que ocorrem em mais de uma bacia 
hidrográfica e, também, as interações contínuas entre 
os corpos d’água subterrâneas e os cursos d’água 
superficiais, outros aspectos devem ser considerados 
para que se consiga estruturar modelos de gestão 
sustentável e integrado dos recursos hídricos.

VANTAGEM DO MANANCIAL SUBTERRÂNEO CUIDADOS A SEREM ADOTADOS PARA O SEU APROVEIT-
AMENTO SUSTENTÁVEL

1. Em geral as águas subterrâneas possuem boa quali-
dade natural e as porções não saturadas suprajacentes 
representam relativa proteção no processo de infiltração/
percolação vertical, dos líquidos que afluem oriundos da 
superfície dos terrenos. Isso significa que os perigos de 
contaminação sanitária tendem a ser menores quando se 
utiliza água subterrânea para abastecimento humano.

1. Os aquíferos devem ser protegidos, pois a contaminação 
das suas águas requer técnicas complexas, custos eleva-
dos e longo período para recuperação.

2. As quantidades de água nos aquíferos são maiores do 
que nos corpos d’água superficiais.

2. A realimentação das águas subterrâneas pode não 
conseguir compensar, na mesma proporção, as extrações, 
ocorrendo a superexplotação do aquífero. Isso requer 
estudos hidrogeológicos prévios e monitoramento da 
extração. É importante, também, a gestão ou o geren-
ciamento das demandas, diminuindo a exploração dos 
aquíferos com a aplicação de controle tecnológico da 
irrigação, diminuição de perdas em sistemas públicos, uso 
de equipamentos hidráulicos econômicos, dentre outros.

3. As quantidades de água subterrânea sofrem menos in-
terferências por períodos longos de estiagem e não apre-
sentam perdas por evaporação, tal como ocorre com os 
corpos d’água superficiais. A segurança do abastecimento 
a partir de poços tende a ser maior do que captações 
superficiais, notadamente para o atendimento de núcleos 
urbanos de pequeno e médio porte.

3. Em áreas com nível d’água subterrânea raso ou áreas 
de baixa velocidade de circulação de água e elevada taxa 
de evaporação, poderá ocorrer aumento no teor de sais na 
água do aquífero.

4. A extensão territorial, a espessura de camadas com-
ponentes dos aquíferos e a presença de espaços vazios 
na estrutura rochosa, possibilitam o armazenamento de 
grandes volumes, ou até mesmo, proporcionando gigant-
escas reservas de águas.

4. Uma vez que não são visíveis, as águas subterrâneas 
são difíceis de ser avaliadas, requerendo a aplicação de 
métodos complexos por profissionais técnicos especial-
izados para que seja possível o conhecimento e o uso 
sustentável do manancial.

5. A expressão territorial dos aquíferos facilita a localiza-
ção de poços, enquanto que nos corpos d’água superficiais 
os pontos de captação estão sujeitos à rigidez locacional.

5. A facilidade de se localizar poços espalhados nos ter-
renos pode resultar em concentração indevida de pontos 
de captação e requerer maior controle na extração de 
água para não ocasionar a superexplotação do aquífero. O 
monitoramento e controle devem ser adotados.

Quadro 1 – Síntese das vantagens e cuidados a serem adotados para o uso sustentável das águas subterrâneas.
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6. Em aquíferos calcários pode se constituir matriz subter-
rânea de cavidades e canais interconectados que podem 
produzir vazões muito elevadas para cada poço (›100 m3/h).

6. A extração sem o devido conhecimento prévio das 
características do aquífero e sem a monitorização do 
rebaixamento do nível d’água subterrânea pode resul-
tar em subsidência do solo e impactos decorrentes dos 
diferentes usos e ocupação do solo instalados na bacia de 
contribuição do aquífero. A monitorização e controle de-
vem ser adotados, tanto em relação à explotação da água 
subterrânea (diminuição do nível d’água no poço, vazão 
produzida), quanto no que diz respeito ao comportamento 
de edificações e superfície dos terrenos.

7. O valor da perfuração de poços, os prazos relativamente 
curtos para a sua execução, a facilidade de perfuração 
de poços e a ausência de custos para armazenamentos 
primários, resultam em custos totais menores do que a 
instalação de infra-estrutura necessária para a captação, 
o tratamento e o transporte (adução ao local de consumo) 
tal como requerida em mananciais de superfície.

7. Mesmas considerações efetuadas nos itens 5 e 6 ante-
riores.

8. Os impactos ambientais da infraestrutura de aproveita-
mento da água subterrânea são relativamente pequenos 
e pouco expressivos se comparados com a infra-estrutura 
necessária para a captação, tratamento e transporte 
(adução para o local de consumo) tal como requerido em 
mananciais superficiais.

8. Mesmas considerações efetuadas nos itens 5 e 6 ante-
riores.

9. A instalação de poços em pequenas aglomerações 
populacionais pode se constituir na alternativa mais viável 
de abastecimento, tendo em vista a relação custo versus 
benefício para a implantação de infra-estrutura de capta-
ção, tratamento e transporte necessário em mananciais 
superficiais.

9. Mesmas considerações efetuadas nos itens 5 e 6 ante-
riores.

10. Os mananciais subterrâneos, notadamente os mais 
profundos e confinados, tendem a apresentar temperatu-
ras elevadas para a água (por exemplo, 50 – 60 0C), como 
ocorre no Sistema Aquífero Guarani, no Sul, Sudeste e 
Centro Oeste do Brasil, podendo ser utilizadas como fonte 
de energia, além da própria água de boa qualidade para os 
diversos usos.

10. Seria necessário instalar estruturas que possibilitas-
sem a diversificação do uso, pois na maioria dos casos, tal 
como ocorre no Brasil, as águas quentes são aproveitadas 
resfriando-se para o uso ou são utilizadas como águas 
quentes para o turismo.

11. Os aquíferos livres/freáticos/não-confinados são os 
verdadeiros reservatórios/celeiros que fornecem as águas 
que garantem os fluxos das nascentes, rios e de todos os 
demais corpos d’água superficiais perenes. No Brasil os 
aquíferos respondem por 90 % da perenização dos cursos 
d’água, possibilitando que eles continuem fluindo nas 
épocas de estiagem (Rebouças et al., 1999 apud Agencia 
Nacional de Águas, 2007).

11. Desenvolver boas práticas ambientais e efetuar 
aproveitamento racional das águas subterrâneas, con-
hecendo previamente as características dos aquíferos, 
monitorizando continuadamente a exploração e o compor-
tamento do nível d’água subterrânea ao longo do tempo, 
possibilitando a manutenção do balanço hídrico da bacia e 
garantindo o fluxo de base dos cursos d’água superficiais e 
a vida nas bacias.

Continuação do Quadro 1

3. AQUÍFEROS NO BRASIL E NO 
MUNDO
Observa-se ao redor do mundo que existe uma 
distribuição muito irregular de água entre um continente 
e outro, entre os diversos países, ou mesmo, entre uma 
região e outra em um mesmo país, seja quando se 
considera os recursos hídricos superficiais, seja quando 
se considera os recursos hídricos subterrâneos.
O Brasil, país com dimensões de continente, dispõe, 
segundo vários autores, de 14% das reservas hídricas 

superficiais de água doce do mundo, porém mostra 
diferenças marcantes entre as suas regiões, ou seja: 
é crítica (<1 500 m3/hab/ano) em parte do nordeste e 
Distrito Federal; pobre (<3 000 m3/hab/ano) em parte 
do nordeste e do sudeste; rica (3 000 a 10 000 m3/hab/
ano) em parte do sudeste e meio norte; muito rica  
(10 000 a 20 000 m3/hab/ano) em parte do sul, centro e 
meio norte; e abundante (>20 000 m3/hab/ano) no centro 
oeste e norte do país (Ministério do Meio Ambiente/
Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano, 
2007). 
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Por outro lado, segundo prevê Cavalcanti (2007), no 
ano de 2025, diversos países terão uma quantidade 
catastrófica de pouca água, quais sejam, Tunísia, 
Argélia, Mauritânia, Alto Volta, Egito, Sudão, Arábia 
Saudita, Yemen do Norte, Yemen do Sul, Oman, Kuwait, 
Iraque, Irã, Turquia, Síria, Jordão, Israel, Kasaquistão, 
India e parte de China e de Nepal.
Em relação às águas subterrâneas, a disponibilidade 
e a distribuição geográfica também são irregulares. 
Segundo Rebouças et. al. (1999) o Brasil possui cerca 
de 112 000 km3 de reservas, considerando até 1 000 km 
de profundidade para os aquíferos e recarga anual de 
3 500 km3. 
Mesmo que seja considerado apenas o volume de 
recarga anual constata-se que grandes contingentes 
populacionais podem ser abastecidos com esses 
mananciais, ainda que para cálculo do consumo 
individual seja adotado com o valor de referência de 
200 L/habitante/dia, valor este utilizado no Brasil para 
planejamento com segurança da oferta de água. 
Nesse contexto observam-se regiões com abundantes 
reservas subterrâneas, quais sejam, as regiões sul, 
sudeste e centro oeste (onde ocorre o Sistema Aquífero 
Guarani) e a região norte (onde ocorre o Sistema 
Aquífero Alter do Chão) e outras são pobres em recursos 
hídricos subterrâneos, tais como os terrenos de rochas 
fissurais ou cristalinas da extensa região do semi-árido 
nordestino (onde predomina amplamente o aquífero 

cristalino). O Quadro 2, a seguir, mostra o panorama 
dos 10 maiores aquíferos mundiais.
Em relação ao uso das águas subterrâneas, dado o fato 
de que normalmente se encontram mais protegidas 
do que as águas superficiais, além da magnitude das 
reservas subterrâneas e da flexibilidade locacional para 
o estabelecimento de pontos de captação, observa-se 
o gradativo incremento na sua utilização. No Estado 
de São Paulo, localizado na região sudeste do Brasil e 
um dos estados mais ricos do País, dos 645 municípios, 
cerca de 80% já se utiliza parcial ou totalmente dos 
mananciais subterrâneos para abastecimento público 
dos municípios (CETESB, 2010). Citam-se, também, 
as cidades de Ribeirão Preto (Estado de São Paulo), 
Natal (Estado do Rio Grande do Norte), Maceió (Estado 
de Alagoas), Recife (Estado de Pernambuco), Belém 
(Estado do Pará), nas quais se utilizam de parcelas 
expressivas de água subterrânea para o abastecimento 
público.
Ressalta-se que, embora a água subterrânea se 
traduza em manancial de grande importância hoje para 
o Brasil, poucos estados do País já dispõem de mapas 
hidrogeológicos, quais sejam: São Paulo (DAEE/IG/
IPT/CPRM, 2005), Rio Grande do Sul (CPRM, 2005), Rio 
Grande Norte (IBGE, 2005), Paraíba (IBGE, 2006), além 
do mapa do Estado do Paraná (MINEROPAR, 2010), que 
se encontra em elaboração.
É importante destacar em particular o Mapa de Águas 

Ordem Nome do Sistema Aquífero Países de Ocorrência Área (x106 
km2)

Reserva Estimada 
(x1012 m3)

1 Amazonas (Solimões, Içá e 
Alter do Chão)

Bolivia, Brasil, Colômbia, 
Equador, Peru, Venezuela 3.95 86.4*

2 Nubia Líbia, Egito, Chad, Sudão 2.00 75.0

3 Norte Saara Argélia, Líbia, Tunisia 1.03 60.0

4 Guarani Brasil, Argentina, Paraguai, 
Uruguai 1.20 45.0

5 Grande Bacia Artesiana Austrália 1.70 20.0

6 Ogallala (High Plain) Estados Unidos da América 0.45 15.0

7 North China Plain China 0.14 5.0

8 Vecht Alemanha e Holanda 0.38 Não definido

9 Kalahari/Karoo Basin Namíbia, Botswana, África 
do Sul 0.14 Não definido

10 Índia River Plain Índia e Paquistão 0.56 Não definido

Quadro 2 – Dados acerca dos dez maiores aquíferos do mundo.

Fontes: Ministério do Meio Ambiente/Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano (2007); * Valor estimado apenas 
para o Sistema Aquífero Alter do Chão (Associação Brasileira de Águas Subterrâneas, 2010).
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Subterrâneas do Estado de São Paulo (DAEE/IG/IPT/
CPRM, 2005) que foi elaborado adotando condições 
limites para exploração de poços (rebaixamento 
do nível potenciométrico, diminuição da espessura 
saturada, tempo), de tal maneira que não se provoque 
esgotamento dos mananciais subterrâneos. O Mapa 
apresenta, portanto, zoneamento de produtividade por 
poço que é de fácil compreensão para qualquer tipo de 
utilizador do mesmo.
O Quadro 3, a seguir, apresenta o panorama do uso da 
água subterrânea em alguns países do Mundo.

4. GESTÃO ESTRATÉGICA DA 
ÁGUA SUBTERRÂNEA
De todo o exposto, fica evidenciada a importância 
estratégica das águas subterrâneas como recurso 
hídrico e como componente do meio ambiente, que 
garante o fluxo das bacias hidrográficas e o equilíbrio 
ecológico.
Portanto, um primeiro aspecto a ser considerado na 
gestão das águas subterrâneas é que esta não pode ser 
efetuada de forma dissociada das águas superficiais, 
pois ambas são parte de um mesmo todo, compondo 

um sistema hídrico. Não se consegue gerir um recurso, 
caso não seja considerado integradamente o conjunto 
de suas partes.
Ao mesmo tempo, para a gestão dos recursos 
hídricos há que se considerar unidades fisiográficas 
que possibilitem a quantificação de volumes de água 
que circulam no sistema, sejam superficiais, sejam 
subterrâneas. Ao redor do mundo a unidade que se 
tem revelado mais adequada é a Bacia Hidrográfica. A 
Bacia Hidrográfica possibilita, também, a quantificação 
e controle de intervenções antrópicas (uso e ocupação 
do solo, contaminação, etc.) e outros processos 
ambientais (erosão, assoreamento, etc.), notadamente 
aqueles que têm a força gravitacional terrestre como 
energia para o movimento.
Outro aspecto importante a ser considerado é que a 
água é um recurso natural limitado, notadamente nas 
situações de sistemas aquíferos confinados que não 
possuem conexões (áreas de recarga) com a água 
atmosférica, para realimentações anuais, ou senão, 
em aquíferos com áreas de afloramento e recargas 
restritas, que se processam lentamente requerendo 
milhares de anos para alcançar porções mais interiores 
na área de ocorrência do aquífero.

Pais Proporção de Uso de Água Subterrânea para 
Abastecimento Humano (%)

Arábia Saudita 100

Dinamarca 100

Malta 100

Áustria 70

Alemanha 70

Bélgica 70

França 70

Hungria 70

Itália 70

Holanda 70

Marrocos 70

Rússia 70

Suiça 70

Brasil 60*

Quadro 3 – Uso da água subterrânea para abastecimento humano em diversos países do Mundo.

Ministério do Meio Ambiente/Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano – MMA/SRHU(2007); *IBGE (2003, 
apud ANA, 2007).
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Ressalta-se que em locais de pequena oferta de 
água e em situações de escassez, a gestão da água 
subterrânea/superficial deve priorizar o atendimento 
a demandas para abastecimento humano e 
dessedentação animal.
Os preceitos, fundamentos, objetivos e instrumentos 
necessários para a gestão integrada da água 
subterrânea com a água superficial, devem ser 
estabelecidos conforme a lógica do planejamento, 
compondo política da água, planos de recursos 
hídricos, programas, metas e ações.
Na República Federativa do Brasil e nos estados 
brasileiros há mais de 10 anos foram estabelecidas 
as políticas de recursos hídricos. Destacando-se a 
Política Nacional de Recursos Hídricos (Brasil, 1997) e 
do Estado de São Paulo (São Paulo, 1991), observa-se 
que:

A água é definida como bem de domínio a) 
público;
A água compreende um recurso natural e b) 
limitado, dotado de valor econômico;
 Em situações de escassez o uso prioritário é o c) 
consumo humano e a dessedentação animal;
 Deve ser privilegiado o uso múltiplo da água;d) 
 A gestão deve ser descentralizada e participativa e) 
com a representação de municípios, dos órgãos 
do Estado e da sociedade civil organizada;
 Deve ser objetivo a utilização racional e f) 
integrada das águas;
 A unidade de gerenciamento de recursos g) 
hídricos é a bacia hidrográfica;
As políticas são implementadas por sistemas h) 
integrados de gerenciamento de recursos 
hídricos (SIGRH, no Estado de São Paulo e 
SINGREH, em nível de Brasil); e
São instrumentos de gestão os planos de i) 
recursos hídricos (principal instrumento), 
outorga de direito de uso e cobrança pelo uso 
da água, contando com relatórios de situação 
de recursos hídricos para acompanhamento da 
evolução qualitativa e quantitativas das águas. 
Esses instrumentos são respaldados por 
legislações, normas, portarias e deliberações, 
algumas delas específicas para proteção e 
conservação das águas subterrâneas.

A abordagem integrada entre as águas superficiais e 
as subterrâneas, requer considerar outros aspectos 
que delas dependem ou possam influenciá-las e, 
também, outros recursos naturais que com elas 
interagem, assim como as intervenções antrópicas e 
o uso e ocupação do solo.
A partir do exposto e buscando-se contribuir com 
uma proposta conceitual que indique os aspectos 
necessários para subsidiar o planejamento e a gestão 
sustentável das águas subterrâneas, de forma o mais 
efetivamente integrada com as águas superficiais, 
por meio de políticas públicas de recursos hídricos, 
apresenta-se a seguir sugestões de diretrizes técnicas 
mínimas, as quais têm sido adotadas em várias regiões 

brasileiras:

Considerar as fases aérea, superficial e a) 
subterrânea da água no ciclo hidrológico;
Considerar os aspectos qualitativos e b) 
quantitativos da água em geral;
Garantir a utilização sustentável e a proteção, c) 
preservação e conservação de outros 
componentes ambientais, que interagem 
diretamente ou indiretamente com as 
águas, particularmente com as parcelas 
subterrâneas;
Promover o uso múltiplo do recurso água;d) 
Garantir o reconhecimento da água como bem e) 
público;
Estabelecer princípio de utilizador-pagador e f) 
poluidor-pagador;
Definir prioridade de uso da água para g) 
abastecimento humano e animal;
Prever mecanismos de integração com o h) 
manejo do solo, para as mais distintas formas 
de uso (rurais, urbanas, etc); 
Estabelecer referenciais com base na oferta de i) 
águas superficiais e subterrâneas para evitar a 
escassez, salinização de águas subterrâneas, 
intrusão da cunha salina em zonas costeiras, 
entre outros, assim como para administrar 
conflitos pelo uso da água.
Estabelecer mecanismos que possibilitem o j) 
acompanhamento da situação da qualidade e 
da quantidade de todas as parcelas de água no 
ciclo hidrológico; e 
Adotar instrumentos de gestão que possibilitem k) 
planejar, estruturar programas setoriais (águas 
subterrâneas, p.ex.), implementar metas e 
ações de recursos hídricos e acompanhar e 
evolução da qualidade e da quantidades de 
água.

É importante ressaltar que um modelo de gestão 
deve respeitar especificidades de cada País, como sua 
realidade política, suas tradições históricas, sociais 
e culturais, entre outras peculiaridades. Entretanto, 
acredita-se que um modelo de gestão para ser bem 
sucedido deve seguir alguns princípios essenciais 
para a gestão integrada entre águas subterrâneas e 
superficiais, quais sejam, descentralização da gestão 
e das decisões; promoção da gestão participativa 
envolvendo os vários segmentos da sociedade; e 
adoção da bacia hidrográfica como unidade fisiográfica 
de gestão.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A preocupação em conhecer melhor os aquíferos e em 
utilizar de forma sustentável as águas subterrâneas 
tem sido colocada cada vez mais como necessidade 
estratégica, para que se garanta a água doce para as 
populações.
O advento da gestão de recursos hídricos por meio de 
bacias hidrográficas data de cerca de 50 anos atrás 
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e atualmente verifica-se que um grande número 
de países vem adotando esse modelo nas políticas 
públicas das águas nacionais, estaduais ou conforme 
as suas organizações territoriais.
A adoção da bacia hidrográfica sob gestão de 
colegiados denominados de Comitês de Bacia com 
atuação regionalizada, participativa e, sobretudo, 
sob o princípio da gestão integrada dos recursos 
hídricos, tem possibilitado aumentar a compreensão e 
conscientização quanto às águas subterrâneas, a sua 
importância e o seu papel como fonte estratégica de 
recursos hídricos.
Os avanços já alcançados são significativos. As políticas 
de recursos hídricos indubitavelmente têm possibilitado 
a valorização das águas subterrâneas, pois hoje se 
observa a implementação de programas exclusivos de 
águas subterrâneas. Essas iniciativas já se estendem, 
também, para os aquíferos transfronteiriços.
Do ponto de vista da hidrogeologia um dos aspectos 
mais importantes nos avanços alcançados com 
a gestão integrada dos recursos hídricos foi a 
compreensão e aceitação pelos mais diferentes 
setores e atores da sociedade, incluindo profissionais 
que atuam em recursos hídricos e áreas afins, de que 
água subterrânea e água superficial, bem como as 
demais parcelas do ciclo hidrológico são indivisíveis, 
unas e interconectadas. 
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RESUMo: o trabalho que se apresenta analisa alguns aspectos teóricos e práticos sobre a construção de intervalos de confiança 
de quantis de variáveis aleatórias hidrológicas. Tais intervalos assumem um papel preponderante no dimensionamento e operação 
de sistemas de recursos hídricos envolvendo variáveis aleatórias, uma vez que sintetizam as incertezas associadas à estimação 
de parâmetros e de quantis a partir de amostras finitas. A construção de intervalos de confiança de quantis pode ser feita por 
três abordagens: (i) pela aproximação gaussiana dos quantis em torno da estimativa da variável para uma dada probabilidade de  
não-excedência – um método de implementação muito complexa quando as distribuições têm três ou mais parâmetros; (ii) pela 
técnica de simulação de Monte Carlo, que envolve a geração de um elevado de número de amostras sintéticas de dimensão igual 
à da amostra original; (iii) pela técnica de re-amostragem bootstrap, que envolve a obtenção de um elevado número de amostras 
por re-amostragem com reposição dos dados originais e com dimensão igual à da amostra original. As três abordagens foram 
aplicadas à construção de intervalos de confiança a 95% de quantis das distribuições generalizada de extremos (GEV, com três 
parâmetros) e de Gumbel (com dois parâmetros), com parâmetros estimados pelo método dos momentos convencionais, utilizando, 
para o efeito, dados de precipitações diárias máximas anuais em três postos udométricos de Portugal Continental. os resultados 
dessa aplicação demonstram que, independentemente da abordagem utilizada, para valores elevados da probabilidade de não-
excedência, os intervalos de confiança dos quantis da lei GEV são notoriamente mais amplos dos que os da lei de Gumbel, em virtude 
do acréscimo de incerteza introduzido pelo terceiro parâmetro daquela primeira lei, e que os intervalos de confiança construídos 
pela técnica de bootstrap têm menor amplitude relativamente aos construídos, tanto por aproximação gaussiana, como pela técnica 
de Monte Carlo, sendo que essa amplitude reduzida é muito mais notória no caso da lei GEV do que no da de Gumbel. Adicionalmente 
concebeu-se e implementou-se um procedimento com o objectivo de avaliar quantitativamente o desempenho relativo das técnicas 
de Monte Carlo e do bootstrap. Dos resultados da anterior análise resulta a recomendação da aplicação da técnica de Monte Carlo 
para a construção de intervalos de confiança de quantis da leis GEV e de Gumbel em detrimento da técnica de bootstrap, embora 
no caso da GEV se tenha verificado uma aparente subestimação sistemática da incerteza resultante da estimação de parâmetros a 
partir de amostras finitas.

Palavras-chave: análise de frequência, variáveis hidrológicas, intervalos de confiança, Monte Carlo, bootstrap

AbSTRACT: The research presented in this paper analyses some theoretical and practical aspects of constructing confidence 
intervals for the quantiles of hydrological random variables. Such intervals assume an important role in the design and operation of 
water resources systems, as they summarize the uncertainties associated with estimating distribution parameters and quantiles 
from finite data samples of hydrologic random variables. The construction of confidence intervals for quantiles can be done following 
three approaches: (i) the Gaussian approximation of quantiles around the estimate of the variable for a given non-exceedance 
probability - a method of cumbersome implementation when using distributions described by three or more parameters; (ii) the 
Monte Carlo simulation technique, which involves generating a large number of synthetic samples with a length equal to that of 
the original sample; (iii) the bootstrap resampling technique, which involves obtaining a large number of samples by sampling with 
replacement from the original data. The three approaches were applied to the construction of confidence intervals for the quantiles of 
the generalized extreme value (three-parameter GEV) and the (two-parameter) Gumbel distributions, with parameters estimated by 
the method of conventional moments, using annual maximum daily precipitation data from three rainfall gauging stations in mainland 
Portugal. The results of that application show that for high values of the non-exceedance probability, the confidence intervals for the 
quantiles of the GEV distribution are wider than the ones for the Gumbel distribution, due to the increment in uncertainty introduced 
by the third parameter of the GEV, and the confidence intervals resulting from the bootstrap technique are narrower as compared 
to the ones constructed either through the Gaussian approximation or the Monte Carlo technique. This relatively reduced amplitude 
was more evident for the GEV rather than for the Gumbel distribution. Additionaly, a procedure was devised and implemented to 
make a quantitative assessment of the relative performances of the Monte Carlo and the bootstrap techniques. The results of the 
previous analysis lead to the recommendation of the Monte Carlo technique for constructing confidence intervals for the quantiles 
of the GEV and Gumbel distributions rather than the bootstrap, although in the case of the GEV there was an apparent systematic 
underestimation of uncertainty due to parameter estimation from finite samples.

Keywords: frequency analysis, hydrological variables, confidence intervals, Monte Carlo, bootstrap
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1. Introdução
As etapas compreendidas pela análise local de 
frequência de uma amostra de uma variável aleatória 
hidrológica X, composta por um conjunto de N 
valores (totais, máximos, mínimos ou médios) anuais  
{x1, x2, … , xN}, supostamente independentes e 
igualmente distribuídos, podem ser sistematizadas, 
de modo geral, por:

i. apreciação do conjunto dos elementos que 
constituem a amostra quanto aos pressupostos 
de aleatoriedade, independência, homogeneidade 
e representatividade;

ii. identificação de leis de distribuição de 
probabilidades, em geral descritas por dois ou três 
parâmetros, consideradas potenciais candidatas 
à síntese matemática do comportamento 
probabilístico da variável aleatória em questão; 

iii. para cada lei ou modelo de distribuição de 
probabilidades em estudo, estimação dos 
correspondentes parâmetros – sendo que, para o 
efeito, os métodos mais frequentemente utilizados 
são os dos momentos convencionais, da máxima 
verosimilhança e de momentos-L – e dos quantis 
a que conduzem; 

iv. identificação e tratamento de eventuais pontos 
atípicos, ou outliers, com eventual repetição de 
algumas etapas precedentes; 

v. avaliação das incertezas associadas às estimativas 
dos parâmetros e de quantis, quanto aos atributos 
de não-enviesamento e de precisão; 

vi. selecção do(s) método(s) de estimação mais 
eficiente(s), atendendo às variâncias das 
estimativas de parâmetros e de quantis; 

vii. selecção do(s) modelo(s) distributivo(s) que 
melhor se adequa(m) à amostra em estudo, tendo 
em vista a etapa anterior e respectivas medidas 
de ajustamento aos elementos daquela amostra; 
e 

viii. estimação dos quantis e correspondentes 
intervalos de confiança de acordo com a 
probabilidade de não-excedência (ou período 
de retorno) apropriada ao risco hidrológico e ao 
horizonte de projecto admitidos.     

As anteriores etapas têm sido objecto de um grande 
número de investigações ao longo das últimas décadas, 
embora necessariamente com algumas variantes em 
resultado da complexidade e de alguma subjectividade 
que lhes são intrínsecas. Para uma breve revisão 
sobre a matéria, sugere-se a consulta de Stedinger 
et al. (1993), Rao e Hamed (2000) e Kidson e Richards 
(2005). 

No anterior contexto, entendeu-se ser relevante 
analisar algumas das particularidades da construção 
de intervalos de confiança para os quantis de variáveis 
aleatórias hidrológicas, objecto da etapa viii antes 
sistematizada, pela pertinência da informação que daí 
pode extrair na abordagem de aspectos práticos da 
engenharia de recursos hídricos, de tomada de decisão 
e do dimensionamento hidrológico sob condições de 
incerteza. 
A estimação por intervalos de um quantil, FX , associado 
a uma probabilidade de não-excedência avaliada 
de acordo com um dado modelo com k parâmetros, 
FX(x|θ1, θ2, …θi…, θk), em que θi designam aqueles 
parâmetros, consiste em identificar os limites inferior, 
λi, e superior, λs, tais que tornam válida a equação:

(1)

na qual (1-α) denota o nível de confiança.
Como FX  é uma grandeza populacional e não uma 
variável aleatória, a interpretação correcta da equação 
(1) é a de que a probabilidade de o intervalo [λi, λs] 
conter o verdadeiro, embora desconhecido, valor de 

FX  é 100 (1-α)%, sublinhando-se que, neste caso, 
as variáveis aleatórias são, de facto, os limites λi e 
λs. Também é importante notar que a equação (1) 
reflecte as incertezas decorrentes da estimação dos 
parâmetros θ1, θ2, … θk e, consequentemente, de FX , face 
às flutuações amostrais, não incluindo as incertezas 
associadas à selecção da lei de probabilidades  
FX(x|θ1, θ2, …, θk). A priori, tal lei é suposta ser a correcta 
função de distribuição de probabilidades que governa 
o comportamento da variável aleatória X.
Para um mesmo nível de confiança, 100 (1-α)%, a 
amplitude do intervalo de confiança relativo a FX  
resume as incertezas associadas à estimação dos k 
parâmetros amostrais a partir de uma amostra finita. 
A amplitude do anterior intervalo aumenta com o 
aumento do número de parâmetros a estimar e com 
a probabilidade de não-excedência, F, e diminui com 
o aumento da dimensão da amostra N. Inversamente, 
para uma dada distribuição, fixadas a dimensão da 
amostra e a probabilidade de não-excedência, a 
amplitude do intervalo de confiança aumenta com o 
incremento de (1-α).
A construção de intervalos de confiança é parte 
fundamental da análise de frequência de variáveis 
aleatórias hidrológicas, pois sintetiza as incertezas 
decorrentes da estimação de parâmetros e de quantis 
a partir de amostras finitas. Conforme será ilustrado 
em secções posteriores, o aumento substancial da 
amplitude do intervalo de confiança, à medida que a 
probabilidade de não-excedência aumenta para valores 

o texto deste artigo foi submetido para revisão e possível publicação em Novembro de 2011, tendo sido aceite pela Comissão de Editores Científicos 
Associados em Novembro de 2011. Este artigo é parte integrante da Revista Recursos Hídricos, Vol. 32, Nº 2, 63-76, Novembro de 2011.
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P( X ) 1i F sλ λ α≤ ≤ = −



Recursos Hídricos /// Associação Portuguesa dos Recursos Hídricos /// Volume 32# 02

65Sobre a estimação de intervalos de confiança para os quantis de variáveis aleatórias hidrológicas

superiores a (1-1/N), evidencia as enormes incertezas 
decorrentes da estimação dos parâmetros e indica os 
riscos de se tomar uma decisão equivocada, quanto às 
estimativas de quantis raros e extremos.
A construção de intervalos de confiança para os 
quantis de uma variável aleatória pode ser feita por 
meio de três abordagens. A primeira decorre da 
aplicação da teoria assimptótica de amostragem, 
segundo a qual, para uma dada probabilidade de 
não-excedência, F, os quantis em torno da estimativa 

FX̂  são aproximadamente distribuídos de acordo com 
a lei Normal, com desvio-padrão dependente da 
dimensão da amostra e do método de estimação dos 
parâmetros da distribuição. A segunda abordagem 
emprega a técnica de Monte Carlo para, a partir 
do conjunto de estimativas dos parâmetros de  
FX(x|θ1, θ2, …, θk), obter M (com M muito grande) amostras 
sintéticas com dimensão igual à da amostra original. 
Tais amostras sintéticas são utilizadas no cálculo 
de M curvas de quantis que, depois de ordenadas 
para uma dada probabilidade de não-excedência, F, 
permitem a construção do correspondente intervalo 
de confiança 100 (1-α)% para FX . A terceira alternativa 
utiliza uma técnica de re-amostragem – o bootstrap 
na designação inglesa – que permite obter um grande 
número de amostras (M) a partir de re-amostragens 
com reposição da amostra original. À semelhança 
da técnica de Monte Carlo, as amostras obtidas por 
re-amostragem são utilizadas na estimativa das M 
curvas de quantis que, depois de ordenadas para uma 
dada probabilidade de não-excedência F, permitem a 
construção do correspondente intervalo de confiança 
100 (1-α)% para FX .
o artigo que se apresenta tem por objectivo principal 
comparar as três abordagens antes mencionadas, na 
tentativa de extrair conclusões válidas no que respeita 
à recomendação de uso preferencial de uma dessas 
abordagens, designadamente, no âmbito da prática 
profissional da engenharia de recursos hídricos. Para 
tanto, o artigo foi organizado em quatro secções, para 
além da presente introdução. A secção a seguir sintetiza 
os fundamentos teóricos da construção de intervalos 
de confiança de quantis, segundo as três abordagens 
antes mencionadas. Em seguida, apresentam-se os 
dados de base e as distribuições utilizadas no estudo. 
Segue-se uma secção contendo os procedimentos 
implementados e os resultados alcançados e, por fim, 
sistematizam-se as principais conclusões decorrentes 
do estudo levado a cabo. 

2. Fundamentos teórIcos
2.1. Nota prévia

As subsecções que se seguem contêm a apresentação 
breve dos fundamentos teóricos relativos à estimação 
por intervalos do quantil FX  relativo a uma dada 
probabilidade de não-excedência F, por meio das 
três abordagens antes referidas, nomeadamente: (i) 
pela aproximação pela lei Normal; (ii) pela técnica de 

simulação de Monte Carlo; e (iii) pela técnica de re-
amostragem de bootstrap. 

2.2. Construção de intervalos de confiança para 
quantis pela aproximação pela lei Normal   

A construção de intervalos de confiança para a média e 
para a variância de uma população Normal é facilitada 
pela possibilidade de dedução das distribuições 
exactas dessas estatísticas amostrais, tais como 
exemplificadas pelas distribuições t de Student e do 
χ2, muito frequentes em aplicações triviais de métodos 
estatísticos. De facto, as distribuições exactas das 
estatísticas amostrais podem ser obtidas sob forma 
explícita quando a variável aleatória X segue uma 
distribuição de probabilidade que goze da propriedade 
aditiva, como sejam as distribuições Normal, binomial 
e de Poisson. Para outras distribuições é quase 
sempre impossível determinar, de forma explícita, as 
distribuições exactas, quer das estatísticas amostrais, 
tais como os coeficientes de assimetria e de curtose, 
quer de um estimador genérico θ̂  de um parâmetro 
populacional θ, quer ainda do estimador FX̂  de um 
quantil FX . Nestas circunstâncias, uma alternativa 
possível para obter distribuições de amostragem 
aproximadas é dada pelos resultados da chamada 
teoria assimptótica de amostragem. 
Cramér (1946) demonstrou que, sob condições gerais 
e para amostras de dimensão N, as distribuições de 
amostragem de certas características, tais como 
funções de momentos e estimadores genéricos θ̂ , 
convergem assimptoticamente para uma distribuição 
Normal de média igual à estimativa em questão, e 
de variância que pode ser escrita sob a forma Nc , onde 
c depende da característica estudada e do método 
de estimação utilizado. Se, por exemplo, θ̂  for um 
estimador de máxima verosimilhança e se a distribuição 
tiver um único parâmetro, θ, prova-se que

1
2

c E f xX= ∂ ( )  ∂{ }





ln ;θ θ (2)

em que E[.] denota o operador valor esperado ou 
esperança matemática. Entretanto, se a distribuição 
tiver mais do que um parâmetro, o cálculo do factor 
c para obter a variância da distribuição Normal 
assimptótica, é relativamente mais complexo, pela 
forçosa inclusão da interdependência entre os 
estimadores de parâmetros. o método de estimação 
a partir de amostras finitas de dimensão N também 
afecta a variância relativa ou, por outras palavras, 
a eficiência dos estimadores. Ao leitor interessado 
em detalhes sobre estas questões, sugerem-se 
as referências Cramér (1946) e Rao (1973), para 
considerações teóricas, e Kaczmarek (1957), Kite (1977) 
e Rao e Hamed (2000), para exemplos e aplicações em 
hidrologia e meteorologia. 
Uma vez estimados os parâmetros de uma distribuição 
de probabilidades FX(x|θ1, θ2, …, θk), por um dado método 
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de estimação, a análise de frequência de variáveis 
hidrológicas prossegue normalmente com o seu 
objectivo mais frequente e pertinente e que envolve a 
estimativa do quantil FX  correspondente a uma dada 
probabilidade de não-excedência F, adoptada como 
critério de projecto. Tal quantil pode ser estimado pela 
função inversa de F, representada por ( )Fφ , ou seja

dois parâmetros θ1 e θ2, o quadrado do erro padrão da 
estimativa pode ser expresso por:

(4){ }2

F F F
ˆ ˆS E X E X  = −   

em que ( )Fφ  é, portanto, função dos parâmetros 
que definem F. É evidente que um estimador pontual, 
como FX̂ , contém erros que são inerentes às incertezas 
presentes na estimação dos parâmetros populacionais, 
θ1, θ2 … θk, a partir de amostras de dimensão N. Uma 
medida frequentemente usada para quantificar a 
variabilidade presente em FX̂ , e, portanto, indicar a 
“confiabilidade” ou quão confiáveis são as estimativas 
dos quantis de variáveis hidrológicas, é dada pelo 
chamado erro padrão da estimativa, SF, definido por:

2F Fx̂ z Sα± (5)

Sublinha-se mais uma vez que o erro padrão da 
estimativa leva em conta apenas os erros oriundos 
do processo de estimação a partir de amostras finitas 
e, portanto, não considera o erro devido à eventual 
selecção de uma distribuição de probabilidades 
inadequada. Logo, supondo-se que a distribuição FX(x) 
tenha sido correctamente especificada, o erro padrão 
da estimativa subentende apenas os erros presentes 
nas estimativas dos parâmetros daquela distribuição. 
Consequentemente, os métodos de estimação 
mais usuais, a saber, os métodos dos momentos 
convencionais, da máxima verossimilhança e dos 
momentos-L, produzirão diferentes erros-padrão da 
estimativa, sendo que o de maior eficiência, do ponto 
de vista estatístico, é aquele que conduzir ao menor 
valor de SF. 
A teoria assimptótica de distribuições de amostragens 
demonstra que a distribuição de FX̂

 
é aproximadamente 

Normal, com média igual á estimativa FX̂  e desvio- 
-padrão SF. Como resultado, podem ser construídos 
intervalos de confiança aproximados, a um nível de 
confiança 100 (1-α)%, cujos limites são expressos por:

(6)
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onde 2zα  representa a variável Normal padrão ou 
reduzida, para a probabilidade de não-excedência de 

2α . Aplicando as propriedades do valor esperado à 
equação (5), depois de substituir a estimativa FX̂  pelo 
estimador FX̂ , é possível demonstrar que, para uma 
distribuição de probabilidades genérica FX(x|θ1, θ2), de 

(7)
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em que Var e Cov designam, respectivamente, a 
variância e a covariância dos argumentos a que são 
aplicados. Analogamente para uma distribuição  
FX(x|θ1, θ2, θ3), de três parâmetros θ1, θ2 e θ3, prova-se que:  

Nas equações (6) e (7), as derivadas parciais são 
calculadas pela relação ( ) ( )1

FX̂ F F F−= = φ  e, portanto, 
dependem da expressão analítica da função inversa da 
função distribuição de probabilidades, FX(x), cuja forma 
é, em geral, não-linear. Por outro lado, as variâncias e 
as covariâncias dos parâmetros dependem do método 
de estimação (método dos momentos convencionais, 
da máxima verossimilhança, ou dos momentos-L, 
entre outros). 
Kite (1977) deduziu os termos necessários ao 
cálculo de SF para as distribuições de dois e de três 
parâmetros mais usuais na análise de frequência de 
variáveis hidrológicas, considerando os métodos de 
estimação dos momentos convencionais e da máxima 
verossimilhança, enquanto Hosking (1986) o fez para o 
método de estimação dos momentos-L e apenas para 
alguns modelos probabilísticos. Rao e Hamed (2000) e 
Naghettini e Pinto (2007) contêm uma síntese desses 
resultados.
Para as principais distribuições de dois parâmetros e 
para os métodos de estimação usuais, a determinação 
de SF, apesar de requerer um grande número de 
operações de cálculo, não é demasiadamente 
complexa. 
Para as distribuições de três parâmetros, a 
determinação de SF, além de demasiadamente 
laboriosa e complexa, requer o cálculo das covariâncias 
entre o coeficiente de assimetria, a média e a variância; 
para essas distribuições, a dependência em geral 
não-linear entre os quantis e o momento central de 
terceira ordem pode fazer com que a distribuição de 
amostragem dos quantis se afaste da lei Normal, 
produzindo subestimação ou sobrestimação dos 
intervalos de confiança, dependendo da probabilidade 
de não-excedência, F (Hall et al., 2004). Adiciona-se 
a essa dificuldade a constatação de que não existem 
expressões simples para os termos necessários ao 
cálculo de SF, tendo em vista o conjunto completo das 
distribuições e dos métodos de estimação usuais na 
análise de frequência de variáveis hidrológicas.

(3)( ) ( )1
FX̂ F F F−= = φ
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os intervalos de confiança obtidos pela lei Normal 
são considerados aproximados porque decorrem 
de resultados assimptóticos. Entretanto, Meylan 
et al. (2008) apresentam uma lista de argumentos 
favoráveis ao emprego da lei Normal como modelo 
para a distribuição de amostragem de FX̂ . Entre tais 
argumentos, destacam-se que: (i) em resultado do 
teorema do limite central, a lei Normal é a forma 
assimptótica de um grande número de distribuições; 
(ii) se comete apenas um erro de segunda ordem 
(erro sobre o erro), caso a verdadeira distribuição de 
amostragem dos quantis difira da lei Normal; e (iii) as 
eventuais diferenças entre a verdadeira distribuição 
de amostragem dos quantis e a lei Normal serão 
significativas apenas para elevados valores do nível de 
confiança 100 (1-α)%.        

2.3. Construção de intervalos de confiança para 
quantis por simulação de Monte Carlo

Uma alternativa para associar intervalos de confiança a 
quantis, muito menos laboriosa do que a aproximação 
pela lei Normal, embora fazendo uso intensivo de 
rotinas computacionais, utiliza a simulação, por recurso 
à técnica de Monte Carlo, de um grande número de 
amostras com dimensão N igual à da amostra original 
– amostras sintéticas da dimensão N – com estimação 
a partir de cada uma dessas amostras, do quantil 
pretendido, ao qual é posteriormente associada uma 
distribuição empírica de probabilidades.
Suponha-se que, à amostra { }N21 x,...,x,x , se ajustou 
uma distribuição de probabilidades genérica  
FX(x|θ1, θ2, …, θk), cujos parâmetros k21 ,...,, θθθ foram 
estimados a partir de um método qualquer de 
estimação designado por ME. A aplicação da técnica 
de Monte Carlo tendo em vista construir intervalos 
de confiança em torno da estimativa do quantil Fx̂ , de 
probabilidade de não-excedência F, processa-se de 
acordo com as seguintes etapas sequenciais:

geração de um número aleatório uniforme entre 0 i. 
e 1, denotando-o por ui;

cálculo da estimativa ii. 
iFx̂
 

correspondente a ui, 
por meio da função inversa, ( ) ( )1

Fi i ix̂ F u u−= = φ , e 
usando, para o efeito, as estimativas dos parâmetros 

k21 ,...,, θθθ
 
fornecidas pelo método ME a partir da 

amostra original; 

repetição das etapas (i) e (ii) até i=N, constituindo-iii. 
-se, assim, a primeira de W amostras sintéticas 
da variável X;

obtida uma amostra sintética com dimensão iv. 
N, aplicação do método de estimação ME para 
calcular as estimativas dos parâmetros k21 ,...,, θθθ a 
partir dessa amostra, que, introduzidas na função 
inversa, ( ) ( )1

Fx̂ F F F−= = φ , permitem estimar o 
quantil correspondente ao valor adoptado como 
critério de projecto para a probabilidade de 
não-excedência (por exemplo, F=0.99) para essa 
amostra sintética;

repetição das etapas (i) a (iv) para a segunda, v. 
a terceira e assim por diante, até a W-ésima 
amostra sintética, onde W deve ser um número 
suficientemente grande, por exemplo, W=5000;  

para a probabilidade de não-excedência adoptada, vi. 
obtém-se, assim, um conjunto de W diferentes 
quantis W...,1j,x̂ j,F = , os quais são ordenados por 
valores crescentes;

o intervalo formado pelos quantis ordenados vii. 
que ocupam as posições W(α/2) e W(1-α/2) 
corresponderá ao intervalo de confiança a  
100 (1-α)% para o quantil FX ; e

eventual repetição das etapas (iv) a (vii) se estiverem viii. 
em causa outros valores de probabilidade de 
não-excedência F.  

Além de representar uma alternativa simples e de 
fácil implementação, tendo em vista os recursos 
computacionais actualmente disponíveis, a construção 
de intervalos de confiança por recurso à simulação 
de Monte Carlo não presume que a distribuição de 
amostragem de FX̂  seja Normal. De facto, a técnica 
permite a construção da distribuição empírica dos 
quantis a partir das W séries sintéticas obtidas por 
simulação. Meylan et al. (2008) contêm exemplos de 
concordância quase perfeita entre os intervalos de 
confiança obtidos pela aproximação pela lei Normal e 
pela técnica de simulação de Monte Carlo, advertindo, 
entretanto, que podem ocorrer diferenças significativas 
quando as amostras têm pequena dimensão.       

2.4. Construção de intervalos de confiança para 
quantis por re-amostragem bootstrap

A técnica ou algoritmo de bootstrap faz parte dos 
chamados métodos de re-amostragem por simulação, 
utilizados na inferência estatística, e foi introduzida por 
Efron (1979). os métodos de re-amostragem geram um 
grande conjunto de amostras, cada uma das quais é 
obtida a partir dos dados originais, e compreendem os 
algoritmos jack-knife e bootstrap. Enquanto o algoritmo 
de jack-knife gera réplicas amostrais pela eliminação 
de um ou mais pontos da amostra, o de bootstrap 
fá-lo a partir da re-amostragem com reposição dos 
dados originais. Hall et al. (2004) apontam diversas 
aplicações do algoritmo de bootstrap em hidrologia 
e recursos hídricos e particularizam a sua utilização 
na construção de intervalos de confiança dos quantis 
resultantes da análise de frequência de variáveis 
aleatórias hidrológicas. Segue-se uma sistematização 
das etapas requeridas pelo algoritmo de bootstrap 
para a construção de intervalos de confiança para 
quantis. 
Suponha-se que, à amostra { }N21 x,...,x,x , se ajustou 
uma distribuição de probabilidades genérica  
FX(x|θ1, θ2, …, θk), cujos parâmetros k21 ,...,, θθθ foram 
estimados a partir de um método qualquer de estimação 
designado por ME. A aplicação do algoritmo de bootstrap 
tendo em vista construir intervalos de confiança em torno 
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da estimativa do quantil Fx̂ , de probabilidade de 
não-excedência F, processa-se de acordo com as 
seguintes etapas sequenciais, de algum modo próximas 
das antes apresentadas para a aplicação da técnica de 
Monte Carlo, excepto no que respeita à geração de 
amostras a partir de uma amostra original:

denote-se por X o vector i. [ ]1 2
T

Nx ,x ,...,x  contendo a 
amostra original;

para um valor W suficientemente grande, da ii. 
ordem de 5000, constituição de W vectores 
independentes ou vectores de re-amostragem 

*
W

*
2

*
1 ,...,, XXX , cada um contendo N valores extraídos 

aleatoriamente e com reposição da amostra 
original  { }N21 x,...,x,x ;

para cada vector de re-amostragem iii. 
W,...,.1j;*

j =X , estimação, pelo método ME, dos  
parâmetros k21 ,...,, θθθ , a partir de cujas estimativas 
se recorre à função inversa ( ) ( )1

Fx̂ F F F−= = φ  para 
calcular a estimativa do quantil correspondente 
ao valor especificado da probabilidade de não-
excedência (F=0.99, por exemplo); 

para a probabilidade de não-excedência adoptada, iv. 
ter-se-á um conjunto de W diferentes quantis 

W...,1j,x̂ j,F = , os quais devem ser classificados em 
ordem crescente;

o intervalo formado pelos quantis com as ordens v. 
de classificação W(α/2) e W(1-α/2) corresponderá 
ao intervalo de confiança a 100 (1-α)% para o 
quantil FX ; e

eventual repetição das etapas (iii) a (v) se estiverem vi. 
em causa outros valores de probabilidade de 
não-excedência F.  

A técnica de bootstrap descrita é a mais simples dessa 
classe de algoritmos, sendo referida como “bootstrap 
dos percentis” (percentile bootstrap). Hall et. al. (2004) 
referem outras variantes do algoritmo bootstrap, 
tais como o “bootstrap com aproximação Gaussiana” 
(Gaussian approximation bootstrap), “boostrap 
studentizado” (bootstrap-t) e o “bootstrap acelerado e 
com correcção de viés” (bias-corrected and accelerated 
bootstrap, bCa), mas concluem pela aplicação do 
“bootstrap dos percentis” para a construção de 
intervalos de confiança para os quantis.
Com base nos resultados obtidos para as duas 
distribuições estudadas, a saber, a de Gumbel e a de 
Weibull, Hall et al. (2004) concluíram que, em geral, 
os intervalos de confiança de quantis resultantes 
do algoritmo “bootstrap padrão dos percentis”, são 
confiáveis para amostras com dimensão superior a 
30 e dependem das propriedades distributivas dos 
quantis re-amostrados e da forma matemática como 
estes se relacionam aos parâmetros.
Na revisão bibliográfica sobre o assunto, não foram 
identificados estudos abrangentes sobre o emprego do 
algoritmo de bootstrap para a construção de intervalos 
de confiança para os quantis de distribuições de três 
parâmetros usuais, tais como a lei Generalizada de 

Valores Extremos (GEV), também objecto do presente 
artigo.  

3. dIstrIbuIções de valores 
extremos e dados de base 
3.1. Distribuições de valores extremos utilizadas e 
método de estimação de parâmetros

A análise subjacente ao presente artigo utilizou as 
distribuições generalizada de extremos (generalized 
extreme value – GEV) e Tipo I de extremos, ou de 
Gumbel. A função distribuição de probabilidade, F, da 
distribuição GEV é dada por:

(8)

F x x
X

T( | ) exp ; , , ;θ κ
β

α
θ β α κ α

κ
= − −

−






























= [ ] >1 0

1

em que β, α e κ são os parâmetros de posição, escala 
e forma, respectivamente. A anterior expressão 
incorpora as três formas assimptóticas de valores 
extremos máximos, determinadas pelo valor e sinal 
do parâmetro de forma, κ: para κ<0 e κ>0, a GEV 
representa as distribuições Tipo II de extremos e Tipo 
III de extremos, respectivamente; para κ=0, a GEV 
resulta na distribuição Tipo I de extremos ou de Gumbel 
(com dois parâmetros), cuja função distribuição de 
probabilidade é, assim, dada por:

F x x
X

T( | ) exp exp ; , ;θ
β

α
θ β α α= − −

−















 = [ ] > 0

(9)

Pretendeu-se, ao optar pelas anteriores distribuições, 
analisar a estimação dos intervalos de confiança de 
quantis para dois modelos probabilísticos definidos por 
diferentes números de parâmetros e frequentemente 
utilizados na análise de frequência de variáveis 
hidrológicas, designadamente, quando estão em causa 
valores extremos.
os parâmetros das distribuições de probabilidade, 
tanto das amostras originais ou amostras-base, como 
das amostras sintéticas decorrentes da técnica de 
Monte Carlo ou obtidas por re-amostragem, através 
da técnica de bootstrap, foram estimados pelo método 
dos momentos convencionais. Naghettini e Pinto (2007, 
cap 6.) descrevem o formalismo matemático envolvido 
nessa estimação.

3.2. Dados de base

A variável hidrológica aleatória sobre a qual incidiu 
a análise foi a precipitação diária máxima anual em 
Portugal Continental, X (mm), para o que foram 
seleccionados os três postos udométricos identificados 
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no Quadro 1 através dos respectivos códigos e nomes. 
Na selecção dos anteriores postos atendeu-se apenas 
ao facto de possuírem amostras com dimensão 
apreciável e de não serem geograficamente muito 
próximos para dar alguma “dimensão” espacial à 
análise efectuada. As amostras de precipitações 
diárias máximas anuais foram obtidas através da 
base electrónica de dados do Sistema Nacional 
de Informação de Recursos Hídricos – SNIRH  

(www.snirh.pt), sendo que, no Quadro 1 e para além da 
apresentação das amostras em si, se compilaram as 
características gerais das mesmas, incluindo algumas 
das estatísticas amostrais. 
A análise estatística de cada uma das anteriores 
amostras de precipitações diárias máximas anuais 
utilizou as distribuições GEV e de Gumbel, tendo-se 
concluído que ambas as distribuições apresentavam 
um bom ajustamento.

Quadro 1 - Precipitações diárias máximas anuais em três postos udométricos de Portugal Continental. Valores e principais 
estatísticas amostrais.

Machuqueira do Grou   
(19G/01UG) Seia  (11K/01UG) Travancas  (03N/01G)

Data X (mm) Data X (mm) Data X (mm) Data X (mm) Data X (mm)

11/4/1955 39,6 12/30/1932 40,4 12/31/1978 53,1 10/5/1913 39,0 1/2/1963 45,2

2/16/1957 29,8 3/11/1934 52,0 10/15/1979 51,0 12/10/1914 48,2 2/16/1964 50,5

11/5/1957 46,4 12/8/1934 56,0 4/10/1981 55,0 12/3/1915 26,4 9/29/1965 61,1

1/22/1959 55,0 12/20/1935 67,0 10/5/1981 74,0 5/18/1917 40,6 2/9/1966 55,2

5/14/1960 60,0 1/26/1937 80,0 12/16/1983 36,0 9/23/1918 24,4 10/25/1966 81,5

11/21/1960 52,0 12/6/1937 61,6 11/16/1984 43,5 11/1/1918 39,2 9/22/1968 48,0

4/27/1962 41,6 9/28/1939 73,3 9/16/1986 53,0 5/24/1920 35,4 9/12/1969 48,5

2/16/1963 51,0 1/21/1940 64,5 4/3/1987 38,2 9/17/1921 32,0 1/4/1970 76,5

11/12/1963 56,8 11/17/1940 71,2 1/30/1988 40,0 1/29/1922 32,0 4/28/1971 38,2

1/29/1965 35,6 11/9/1941 45,0 10/14/1988 42,3 2/7/1923 54,2 2/2/1972 39,4

10/6/1965 75,7 3/24/1943 54,8 12/21/1989 71,6 2/13/1924 38,2 1/17/1973 46,1

4/18/1968 40,0 4/3/1944 39,2 10/24/1990 37,8 5/23/1925 74,2 9/2/1974 34,2

11/1/1968 54,0 6/16/1945 33,6 3/5/1991 37,8 12/5/1925 45,0 11/14/1974 53,6

1/8/1970 50,0 12/21/1945 78,0 3/31/1992 41,3 1/21/1927 34,2 6/24/1976 37,0

11/25/1970 36,7 2/3/1947 46,0 12/5/1992 38,0 3/23/1928 29,4 1/13/1977 47,6

11/6/1971 76,8 1/29/1948 57,0 1/6/1994 61,5 12/10/1932 26,4 12/6/1977 54,2

12/16/1972 92,8 1/3/1949 120,0 12/31/1994 34,2 3/19/1934 25,0 12/23/1978 45,5

11/6/1973 61,6 9/22/1951 56,0 12/26/1995 76,4 6/24/1935 26,0 10/22/1979 40,1

3/17/1975 48,4 11/17/1951 46,3 3/13/2002 39,0 1/19/1936 31,0 9/26/1981 44,2

7/2/1981 96,0 12/12/1952 35,2 1/3/2003 52,6 3/8/1937 28,0 12/30/1981 60,1

12/30/1981 66,0 10/10/1953 79,2 10/1/2003 36,6 11/24/1937 27,3 8/8/1983 44,5

11/7/1982 48,6 1/18/1955 52,2 10/20/2004 47,8 1/16/1939 50,2 11/9/1983 55,0

11/19/1983 109,0 12/15/1955 65,0 12/2/2005 66,9 2/8/1940 40,4 10/19/1984 57,5

1/22/1985 40,0 2/15/1957 55,8 1/21/1941 47,0 9/14/1986 64,5

9/15/1986 80,0 12/12/1957 46,4 3/14/1942 40,8 12/14/1986 31,4

9/22/1987 36,2 10/4/1958 52,2 9/12/1943 54,2 10/15/1987 48,1

5/6/1988 53,5 6/4/1960 70,0 10/20/1943 89,4 10/14/1988 43,5

10/13/1988 60,0 4/23/1961 87,2 12/17/1944 41,0 11/19/1989 47,0

11/19/1989 58,2 1/2/1962 83,0 12/19/1945 38,6 10/15/1990 45,5
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10/18/1990 49,2 2/16/1963 105,0 12/12/1946 29,2 1/9/1992 38,9

10/26/1991 38,8 11/15/1963 79,5 4/21/1948 53,4 12/5/1992 38,6

9/18/1993 47,2 3/13/1965 60,2 12/12/1948 30,0 1/6/1994 42,1

1/6/1994 67,8 1/20/1966 129,2 2/4/1950 54,2 1/1/1995 38,7

2/12/1995 24,5 11/6/1966 82,4 11/14/1950 29,4 1/9/1996 87,4

5/17/1996 65,2 11/4/1967 45,2 1/31/1952 38,4 7/16/1997 39,3

12/18/1996 46,2 3/17/1969 94,3 11/24/1952 26,4 10/19/1997 91,9

11/2/1997 105,2 1/5/1970 68,4 3/16/1954 32,4 9/22/1999 52,1

9/25/1999 48,1 3/18/1971 55,2 8/31/1955 75,2 10/24/1999 51,7

10/20/1999 43,5 2/2/1972 74,3 3/29/1956 68,4 3/2/2001 67,8

10/23/1999 43,5 1/17/1973 74,5 2/5/1957 32,2 9/17/2002 42,7

12/7/2000 60,4 6/28/1974 78,5 4/3/1958 42,0 12/25/2003 47,6

1/23/2002 50,0 2/15/1975 35,1 6/16/1959 54,2 10/20/2004 39,5

12/27/2002 24,7 9/25/1976 45,1 11/20/1959 45,2 10/12/2005 33,8

1/14/1977 93,5 11/16/1960 48,4 11/20/2007 26,9

1/28/1978 72,0 4/1/1962 64,8

Dimensão (a) 43 Dimensão (a) 68 Dimensão (a) 89

Máximo (mm) 109,0 Máximo (mm) 129,2 Máximo (mm) 91,90

Mínimo (mm) 24,5 Mínimo (mm) 33,6 Mínimo (mm) 24,40

Média (mm) 55,0 Média (mm) 60,1 Média (mm) 45,67

Desvio-padrão 
(mm) 19,5 Desvio-padrão (mm) 20,5 Desvio-padrão (mm) 14,98

C. assimetria 
(-) 1,111 C. assimetria (-) 1,060 C. assimetria (-) 1,109

Continuação do Quadro 1 - Precipitações diárias máximas anuais em três postos udométricos de Portugal Continental. Valores 
e principais estatísticas amostrais.

4. metodologIa e 
resultados 
4.1. Caracterização prévia do desempenho das 
diferentes abordagens para a construção de intervalos 
de confiança de quantis

Para caracterizar previamente o desempenho das 
três abordagens, descritas no ponto 2, na estimação 
de intervalos de confiança de quantis fornecidos pelas 
duas funções de distribuição postuladas, aplicaram- 
-se tais abordagens a cada uma das três amostras de 
precipitações diárias máximas anuais identificadas 
no Quadro 1. obtiveram-se, assim, as Figuras 1 a 3 
em que, para cada posto e a par com a representação 
das curvas dos quantis e dos pontos amostrais, se 
apresentam as curvas que definem os intervalos de 
confiança, IC, para o nível de confiança 100 (1-α)=95%, 
e para probabilidades de não-excedência, F, quasi- 
-contínuas, estimados pela lei GEV (gráfico da 
esquerda) e pela lei de Gumbel (gráfico da direita). A 
título de exemplificativo, cada gráfico foi completado 

com a representação das curvas de densidades dos 
quantis FX  (DQ) decorrentes daquelas abordagens 
para quatro das probabilidades de não-excedência 
subjacentes à estimação dos intervalos de confiança, 
nomeadamente, F=0.900, F=0.950, F=0.990 e F=0.999. A 
posição relativa das curvas de densidade fornece uma 
indicação quanto à incerteza associada aos estimadores 
de quantis FX̂ . Anota-se que as probabilidades empíricas 
de não-excedência utilizadas para representar os 
pontos das amostras resultaram da aplicação da 
fórmula de Gringorten, reconhecida como adequada 
quando estão em presença leis de extremos
Previamente à avaliação de desempenho relativo 
dos intervalos de confiança, importa esclarecer que 
os procedimentos empregues na estimação das 
curvas densidade de quantis diferiram consoante 
a técnica utilizada na construção dos intervalos 
de confiança: no caso da aproximação gaussiana, 
apoiada na teoria assimptótica de distribuições 
de amostragens, a curva de densidade de quantis 
relativa a uma dada probabilidade de não-excedência, 
F, foi descrita pela lei Normal com média igual à da 



Recursos Hídricos /// Associação Portuguesa dos Recursos Hídricos /// Volume 32# 02

71Sobre a estimação de intervalos de confiança para os quantis de variáveis aleatórias hidrológicas

Figura 1 – Precipitações diárias máximas anuais em Machuqueira do Grou (N=43 anos). Intervalos de confiança a 95% (IC) 
estimados utilizando a aproximação gaussiana e as técnicas de Monte Carlo e do bootstrap, no pressuposto de aplicação 
da lei GEV (gráfico da esquerda) e da lei de Gumbel (direita). Curvas de densidade de quantis (DQ) para as probabilidades de 
não-excedência de 0.900, 0.950, 0.990 e 0.999.

Figura 2 – Precipitações diárias máximas anuais em Seia (N=68 anos). Intervalos de confiança a 95% (IC) estimados utilizando 
a aproximação gaussiana e as técnicas de Monte Carlo e do bootstrap, no pressuposto de aplicação da lei GEV (gráfico da 
esquerda) e da lei de Gumbel (direita). Curvas de densidade de quantis (DQ) para as probabilidades de não-excedência de 
0.900, 0.950, 0.990 e 0.999.
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estimativa do quantil para essa probabilidade F, Fx̂ , 
e variância SF

2; no caso das técnicas de Monte Carlo 
e do bootstrap, a obtenção das curvas de densidade 
de quantis pressupôs a geração/re-amostragem de 
5000 amostras sendo que a curva relativa a um dado 
valor de F foi estabelecida recorrendo a um estimador 
kernel de densidade (Diggle, 1985) aplicado às 5000 
estimativas do quantil FX

 
assim obtidas. o estimador 

kernel da função densidade probabilidade, fY(y), de 
uma variável aleatória genérica  Y, composta por uma 
amostra { }N21 y,...,y,y  de dimensão N, é dado por:

de modo a tornar perceptível a forma das curvas, 
sendo que a cada figura se aplicou um mesmo factor 
de amplificação para manter o andamento relativo 
dessas curvas.
Seguidamente enumeram-se as principais ilações 
sustentadas pelas Figuras 1 a 3.

A incerteza associada à estimação de quantis i. 
de uma dada distribuição com um determinado 
conjunto de parâmetros é tanto maior quanto 
maior a probabilidade de não-excedência F 
desse quantil, consoante exprime o afastamento 
progressivo para valores crescentes da 
probabilidade de não-excedência das curvas 
representativas dos intervalos de confiança.

Para valores elevados de F, a incerteza associada ii. 
à estimação de quantis é maior para a lei GEV 
(intervalos de confiança com maior amplitude) do 
que para a lei de Gumbel (intervalos de confiança 
com menor amplitude) em resultado da incerteza 
adicional introduzida pela estimação do parâmetro 
de forma κ daquela primeira lei.

No caso da lei GEV, para valores elevados de F, iii. 
os W=5000 quantis fornecidos pela técnica de 
bootstrap parecem não seguir a lei normal já que 
as correspondentes curvas de densidade indiciam 
uma assimetria negativa, por vezes pronunciada.

os intervalos de confiança construídos para iv. 
a lei GEV, segundo a técnica de bootstrap, 
são acentuadamente mais estreitos do que 

Figura 3 – Precipitações diárias máximas anuais em Travancas (N=89 anos). Intervalos de confiança a 95% (IC) estimados 
utilizando a aproximação gaussiana e as técnicas de Monte Carlo e do bootstrap, no pressuposto de aplicação da lei GEV (gráfico 
da esquerda) e da lei de Gumbel (direita). Curvas de densidade de quantis (DQ) para as probabilidades de não-excedência de 
0.900, 0.950, 0.990 e 0.999.
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em que h é um factor de alisamento e K, uma função 
kernel gaussiana - )2/zexp()2()z(K 2)2/1( −π= − . o factor 
de alisamento foi determinado com recurso a uma 
regra empírica de Silverman (1986, p.48) formalmente 
expressa por:

em que SY e IQR são, respectivamente, o desvio-padrão 
e a distância inter-quartis da amostra. Note-se que, 
nas Figuras 1 a 3, as probabilidades associadas aos 
valores das curvas de densidade foram amplificadas 
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os decorrentes da aplicação das outras duas 
técnicas. 
os intervalos de confiança construídos para a lei v. 
GEV segundo a aproximação gaussiana e a técnica 
de Monte Carlo apresentam diferenças moderadas 
entre si, porém, evidenciando-se à medida que a 
probabilidade de não-excedência aumenta, sendo 
que a técnica de Monte Carlo conduz a amplitudes 
consistentemente superiores. 
No caso da lei de Gumbel, não existem diferenças vi. 
significativas entre os intervalos de confiança 
construídos utilizando a aproximação gaussiana e 
a técnica de Monte Carlo; a técnica de bootstrap 
conduz a intervalos mais estreitos, embora e 
em termos relativos, não tão estreitos quanto os 
observados para a lei GEV.
À medida que a dimensão da amostra aumenta vii. 
de N=43, em Machuqueira do Grou, para N=68, 
em Seia, até N=89, em Travancas, diminuem as 
amplitudes relativas dos intervalos de confiança, 
segundo qualquer uma das três técnicas aplicadas, 
reflectindo, assim, as menores flutuações das 
amostras de maior dimensão; as discrepâncias 
entre os intervalos de confiança, calculados 
segundo a técnica de bootstrap e as outras 
duas técnicas, parecem ser relativamente mais 
acentuadas para amostras de menor dimensão. 

4.2. Avaliação quantitativa do desempenho das 
técnicas de Monte Carlo e de bootstrap

Com o intuito de realizar uma avaliação quantitativa 
do desempenho das técnicas de Monte Carlo e 
de bootstrap, tendo em vista fundamentar uma 
recomendação sobre a construção de intervalos de 
confiança de quantis, nomeadamente, no âmbito de 
estudos hidrológicos, implementou-se o seguinte 
procedimento. 

geração de uma amostra de dimensão muito i. 
grande, concretamente com 10000 valores, 
a partir de uma distribuição progenitora  
FX(x|θ1, θ2, …θi…, θk), com k parâmetros, que, para 
tanto, foram arbitrados. Dada a grande dimensão 
dessa amostra, admite-se que a mesma se 
equipare à população, P, da variável aleatória 
X distribuída segundo a lei FX(x|θ1, θ2, …θi…, θk). 
Em conformidade, considerou-se que o quantil 
estimado a partir dessa distribuição para a 
probabilidade de não-excedência F representaria 
o verdadeiro quantil da população P, o qual, para 
o efeito, foi designado por P

FX ; 

por re-amostragem aleatória da população P, ii. 
obtenção de b=2000 amostras aleatórias de 
dimensão N, designadas por X1, X2, …, Xb, em 
que N é da ordem de grandeza da dimensão das 
amostras normalmente utilizadas em estudos 
hidrológicos, a saber, nas aplicações efectuadas, 
N=40 ou N=80;

para cada uma das b amostras, aplicação do iii. 

método dos momentos convencionais com 
estimação dos parâmetros θ  e dos quantis 

( ) ( )1
Fx̂ F F F−= = φ , para uma determinada 

probabilidade de não-excedência, F;

para cada uma das b amostras, aplicação das iv. 
diferentes abordagens para a construção de 
intervalos de confiança de quantis objecto do 
presente artigo, com estimação dos intervalos 
de confiança ICF,(1-α) para o nível de confiança 
100 (1-α)=95% associados ao quantil estimado 
em (iii); para simplificar a notação, designou-se 
por [ ]si ,λλ  o intervalo de confiança associado ao 
quantil FX  fornecido por qualquer uma daquelas 
abordagens;

por simples contagem, determinação, para cada v. 
uma das anteriores abordagens, do número de 
vezes em que o quantil verdadeiro da população P, 
i.e., o quantil P

FX  estimado a partir da distribuição 
progenitora, está contido nos intervalos de 
confiança obtidos em (iv), ou seja, do número de 
vezes em que se verifica [ ]si

P
F ,X λλ∈ ; 

repetição das etapas (iii) a (v) para diferentes vi. 
valores da probabilidade de não-excedência, F.

Como critério de apreciação do desempenho relativo 
das abordagens para construção de intervalos 
confiança de quantis, estabeleceu-se que a abordagem 
mais adequada seria aquela em que a percentagem do 
número de vezes em que os correspondentes intervalos 
de confiança contêm o verdadeiro quantil da população 
fosse a mais elevada e necessariamente próxima do 
nível de confiança 100 (1-α)%. Tal percentagem foi 
designada por [ ]),X(% si

P
F λλ∈ .

Regista-se que a análise de desempenho não incluiu a 
construção de intervalos de confiança por aproximação 
gaussiana, pois a complexidade do formalismo 
matemático envolvido na estimação de SF no caso da 
lei GEV, conferida pelos seus três parâmetros, não 
se adequa à aplicação “intensiva” pressuposta pelo 
procedimento implementado. Resultou, assim, que 
apenas as técnicas de Monte Carlo e de bootstrap 
foram comparadas, em termos relativos.
Para o efeito foram consideradas quatro populações, 
sendo que se admitiu que as duas primeiras – 
designadas por P1 e P2 – seguiriam a lei GEV e as 
restantes duas – identificadas por P3 e P4 –, a lei 
de Gumbel. Para os parâmetros θ  das distribuições 
progenitoras, utilizadas na geração dos 10000 
elementos que concretizam cada uma dessas 
populações, adoptaram-se as estimativas obtidas a 
partir das amostras de precipitações diárias máximas 
anuais em Travancas (P1 e P3) e em Seia (P2 e P4) 
para aquelas funções de distribuição. Como antes 
mencionado, a partir de cada uma das anteriores 
populações foram constituídos dois conjuntos de 
b=2000 amostras aleatórias com dimensão, num 
conjunto, de N=40 e, no outro conjunto, de N=80.
Em complemento da contagem do número de 
vezes em que o intervalo de confiança contém o 
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respectivo quantil da população, P
FX , foram também 

contabilizadas as ocorrências em que tal quantil é 
maior do que o limite superior do intervalo e menor do 
que o limite inferior desse intervalo, com o objectivo 
de averiguar, no caso de o intervalo não conter P

FX , se 
esse quantil “verdadeiro” tende a ser subestimado ou 
sobrestimado.
os resultados da contagem levada a cabo (expressos 
em percentagem) são apresentados no Quadro 2 que, 
para o efeito, foi organizado por casos, sendo que cada 
caso corresponde a uma população, associada a uma 
dimensão N das amostras aleatórias constituídas a 
partir dessa população e a uma dada probabilidade 
de não-excedência que identifica o quantil para o qual 
é estimado o intervalo de confiança. A apreciação do 
desempenho relativo das técnicas de Monte Carlo 
e de bootstrap é efectuado entre casos. o quadro 
contém ainda os valores dos parâmetros adoptados 
para as distribuições progenitoras. No quadro 

[ ]),X(% si
P
F λλ∈  designa o número de vezes, expresso 

em percentagem, em que os verdadeiros quantis estão 
contidos nos intervalos de confiança; e )X(% s

P
F λ> e 

)X(% i
P
F λ<  os números de vezes, também expressos 

em percentagem, em que aqueles quantis excedem os 
limites superiores e são inferiores aos limites inferiores 
dos mencionados intervalos, respectivamente. 
Como explicitado, considerou-se que um bom 
desempenho no cálculo dos intervalos de confiança 
associados a quantis corresponderia a um valor de 

[ ]),X(% si
P
F λλ∈  muito próximo do nível de confiança 

adoptado, ou seja, mas aplicações efectuadas, muito 
próximo de 95%. Em conformidade e para cada 
caso, foi destacado a negrito o mais elevado valor 
daquela percentagem, observando-se que estão 
em causa sempre percentagens próximas de 95%. 
Adicionalmente e atendendo a que, desejavelmente, se 
esperam percentagens )X(% s

P
F λ>  e )X(% i

P
F λ<  muito 

próximas de zero, destacaram-se também para cada 

Quadro 2 – Avaliação do desempenho das técnicas de Monte Carlo e de bootstrap para a construção de intervalos de confiança 
de quantis: resultados da aplicação do procedimento descrito a quatro populações.

População P1: GEV com β=38.94 , α=11.76 , κ=0.0051 População P2: GEV com β=50.93 , α=16.30 , κ=0.0136

N=40 N=80 N=40 N=80

F=0.900 F=0.950 F=0.990 F=0.999 F=0.900 F=0.950 F=0.990 F=0.999 F=0.900 F=0.950 F=0.990 F=0.999 F=0.900 F=0.950 F=0.990 F=0.999

Monte Carlo

% (XF>λs) 7,05 11,25 15,00 16,05 4,10 6,25 8,80 10,35 7,65 11,40 16,20 17,25 6,05 8,25 11,60 13,45

% (XF < λi) 1,90 0,80 0,00 0,00 2,15 1,00 0,05 0,00 0,95 0,40 0,00 0,00 1,40 0,50 0,00 0,00

% (XF Є [li,ls]) 91,05 87,95 85,00 83,95 93,75 92,75 91,15 89,65 91,40 88,20 83,80 82,75 92,55 91,25 88,40 86,55

bootstrap

% (XF>λs) 9,10 15,40 25,95 32,15 4,65 8,15 16,10 20,50 9,45 15,80 29,15 35,65 6,80 11,05 20,75 26,05

% (XF < λi) 1,55 1,00 0,40 0,20 1,65 1,10 0,55 0,60 0,75 0,40 0,10 0,10 1,20 0,75 0,25 0,05

% (XF Є [li,ls]) 89,35 83,60 73,65 67,65 93,70 90,75 83,35 78,90 89,80 83,80 70,75 64,25 92,00 88,20 79,00 73,90

População P3: Gumbel com β=38.92, α=11.68 População P4: Gumbel com β=50.87 , α=16.02

N=40 N=80 N=40 N=80

F=0.900 F=0.950 F=0.990 F=0.999 F=0.900 F=0.950 F=0.990 F=0.999 F=0.900 F=0.950 F=0.990 F=0.999 F=0.900 F=0.950 F=0.990 F=0.999

Monte Carlo

% (XF>λs) 4,60 4,25 4,30 4,35 4,65 4,60 4,65 4,50 3,80 3,90 3,85 3,75 4,10 3,65 3,50 3,30

% (XF < λi) 0,45 0,45 0,45 0,60 0,35 0,40 0,60 0,50 1,30 1,25 1,35 1,15 1,75 1,80 1,70 1,75

% (XF Є [li,ls]) 94,95 95,30 95,25 95,05 95,00 95,00 94,75 95,00 94,90 94,85 94,80 95,10 94,15 94,55 94,80 94,95

bootstrap

% (XF>λs) 12,65 14,15 15,60 16,65 10,65 11,70 13,05 13,40 10,40 11,65 12,80 13,05 7,65 8,25 9,15 9,10

% (XF < λi) 0,60 0,55 0,35 0,45 0,45 0,35 0,35 0,30 0,70 0,60 0,50 0,45 1,10 0,90 0,90 0,95

% (XF Є [li,ls]) 86,75 85,30 84,05 82,90 88,90 87,95 86,60 86,30 88,90 87,75 86,70 86,50 91,25 90,85 89,95 89,95
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caso os menores valores destas duas percentagens.
Em termos globais, os resultados de [ ]),X(% si

P
F λλ∈  

apresentados no Quadro 2 sugerem que, para todas 
as populações analisadas, a técnica de simulação de 
Monte Carlo seja a mais indicada para a construção de 
intervalos de confiança de quantis (portanto, tanto da 
distribuição GEV, como da de Gumbel), em detrimento 
da técnica de re-amostragam bootstrap pois conduz 
a percentagens do número de intervalos de confiança 
que compreendem o quantil P

FX  consistente e 
sistematicamente superiores às associadas ao 
bootstrap e mais próximas de 100 (1-α)%. Não se 
pode deixar contudo de assinalar uma singularidade 
associada àquela técnica, e que não ocorre na de 
bootstrap, e que respeita ao facto de o seu desempenho 
nem sempre melhorar com o aumento da dimensão N 
(vide população P4), o que, de algum modo, contraria 
as expectativas iniciais e que necessariamente carece 
de investigação adicional, no sentido de apurar se 
se está ou não perante uma ocorrência fortuita, por 
exemplo, decorrente do número de réplicas (b=2000) 
não ter sido suficientemente grande.
Da comparação entre valores de [ ]),X(% si

P
F λλ∈  

referentes às população, por um lado, P1 e P3 e, por 
outro lado, P2 e P4 concluiu-se que a técnica de Monte 
Carlo tem um desempenho melhor quando aplicada à 
construção de intervalos de confiança de quantis da lei 
de Gumbel. 
Para esta lei e para as populações P3 e P4 os valores 
de [ ]),X(% si

P
F λλ∈  associados à técnica de Monte Carlo 

aproximam-se bastante do intervalo de confiança 
especificado, de 100(1-α)=95%, sendo que tal não 
se verifica nos resultados referentes à técnica de 
bootstrap. No que concerne à lei GEV associada às 
populações P1 e P2 e às mais elevadas probabilidades 
de não-excedência de 0.990 e 0.999, é ainda mais 
nítido o melhor desempenho relativo da técnica de 
Monte Carlo, embora os valores de [ ]),X(% si

P
F λλ∈  

sejam sistematicamente inferiores ao valor de  
100 (1-α)=95% adoptado para o nível confiança, 
indicando uma aparente subestimação das incertezas 
oriundas do processo de estimação a partir de amostras 
finitas. Estas discrepâncias relativas diminuem para 
as amostras de maior dimensão. 
Verifica-se ainda que, de acordo com os resultados do 
Quadro 2, dos casos em que os intervalos de confiança 
não compreendem P

FX , são mais frequentes os 
intervalos tais que s

P
FX λ> , ou seja, que subestimam 

o quantil P
FX , do que os que o sobrestimam. Tal é 

evidenciado pelas percentagens )X(% s
P
F λ> , que 

são sistematicamente superiores às percentagens 
)X(% i

P
F λ< .

Por fim, menciona-se que a técnica de boostrap 
conduz mais frequentemente a menores valores de  

)X(% i
P
F λ< , circunstância que, contudo, não se 

considerou muito relevante em termos de desempenho 
relativo das técnicas de construção de intervalos de 
confiança de quantis em comparação.

5. conclusões
Foram apresentadas três abordagens para a 
construção de intervalos de confiança de quantis de 
variáveis hidrológicas: (i) aproximação pela lei Normal, 
ou gaussiana, dos quantis em torno das estimativas; (ii) 
a técnica de simulação de Monte Carlo; e (iii) a técnica 
de re-amostragem bootstrap. As três abordagens 
foram aplicadas à construção de intervalos de 
confiança de quantis das leis generalizada de valores 
extremos (GEV, três parâmetros) e de Gumbel (dois 
parâmetros), com base em dados de precipitações 
diárias máximas anuais em três postos udométricos 
de Portugal Continental. 
Verificou-se que, independentemente da abordagem 
utilizada na mencionada construção, os intervalos 
de confiança de quantis para valores elevados da 
probabilidade de não-excedência são mais amplos no 
caso da lei GEV do que no da lei de Gumbel, devido 
ao acréscimo de incerteza introduzido pelo terceiro 
parâmetro daquela primeira distribuição. Verificou-se, 
também, que os intervalos de confiança construídos 
pela técnica de bootstrap têm menor amplitude do 
que os construídos, tanto por aproximação gaussiana, 
como pela técnica de Monte Carlo. Admite-se que 
para a menor amplitude dos intervalos de confiança 
decorrentes da técnica de boostrap possa contribuir o 
facto de tal técnica restringir as realizações de qualquer 
amostra replicada aos valores da amostra original, 
sendo que a técnica de Monte Carlo pode conduzir a 
realizações para além (superiores ou inferiores) das 
presentes naquela amostra. Em termos relativos, a 
redução da amplitude é muito mais notória no caso da 
lei GEV do que no da de Gumbel.
Com o objectivo de avaliar quantitativamente os 
desempenhos relativos das técnicas de Monte Carlo 
e de bootstrap, concebeu-se e implementou-se 
um procedimento computacionalmente intensivo 
baseado na apreciação da frequência com que 
os intervalos de confiança contêm os respectivos 
quantis populacionais. De acordo com os resultados 
assim obtidos, recomenda-se a utilização da técnica 
de Monte Carlo para a construção de intervalos de 
quantis das distribuições que foram objecto de estudo, 
em detrimento da técnica bootstrap, embora seja de 
notar que no caso da GEV as estimativas dos intervalos 
merecem uma interpretação cuidada, uma vez que se 
verificou que os intervalos assim obtidos tendem a 
subestimar a incerteza associada às estimativas dos 
quantis. A anterior recomendação tem um carácter 
necessariamente preliminar uma vez que decorreu 
apenas de uns escassos casos de estudo.
Em termos de investigação futura, recomenda-se a 
aplicação do procedimento de apreciação do desempenho 
relativo dos diferentes métodos de construção de 
intervalos de confiança de quantis a outras amostras 
a fim de verificar se os resultados que assim se 
venham a obter são consonantes com os apresentados 
neste artigo. Tal aplicação deverá também incluir a 
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aproximação gaussiana. Recomenda-se, também, a 
realização de uma comparação formal entre as técnicas 
analisadas e variantes da técnica de bootstrap não 
abordadas nesta investigação, tais como o bootstrap 
com aproximação Gaussiana (Gaussian approximation 
bootstrap), o boostrap studentizado (bootstrap-t) 
e o bootstrap acelerado e com correcção de viés  
(bias-corrected and accelerated bootstrap, bCa). Por 
fim, julga-se ser de investigar o efeito da aplicação de 
métodos alternativos para a estimação de parâmetros, 
tais como os métodos da máxima verosimilhança e dos 
momentos-L, na incerteza associada às estimativas 
dos quantis obtidas por análise de frequência de 
variáveis hidrológicas.
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