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RESUMO 

 

No Equador, os planos focados no gerenciamento de bacias hidrográficas ainda são escassos e 

não têm a devida importância. Um exemplo disso é a bacia do Rio Babahoyo que dispõe de 

monitoramento insuficiente e apresenta poucos estudos e análises hidrológicas, principalmente, 

no que se refere ao escoamento superficial. Portanto, o objetivo foi a caracterização hidrológica 

da bacia do Rio Babahoyo no Equador com uso de ferramentas de geoprocessamento. Para isso, 

a metodologia consiste na geração de um modelo digital de elevação (MDE) a partir dos dados 

SRTM-30 DEM. Este MDE foi utilizado para obtenção e caracterização dos parâmetros 

morfométricos da bacia do rio Babahoyo e seus afluentes, os rios Zapotal, Echeandia e San 

Pablo. O modelo Rosetta foi utilizado para a caracterização hidrológica dos solos a partir das 

informações das classes texturais como parâmetro de dado de entrada e condutividade 

hidráulica saturada Ks como dado de saída. Utilizou-se a base de dados disponibilizadas pelo 

Instituto Nacional de Meteorologia e Hidrologia (INAMHI) para a caracterização da vazão dos 

rios, a geração das curvas de permanência para as bacias estudadas contou com uma série de 

dados diários de 26 anos de monitoramento. As ferramentas de geoprocessamento e testes de 

geração de rede de drenagem automática auxiliaram na geração do MDE que foi fundamental 

para a obtenção mais precisa dos parâmetros morfométricos. Observaram-se diferentes valores 

referentes à rede de drenagem a partir de simulações de threshold, ou seja, o número mínimo 

de pixels para início de uma rede de drenagem. Em comparação com dados de rede de drenagem 

oficiais do Equador, o threshold igual a 3000 foi o de melhor ajuste sendo recomendado para 

delimitação e geração de rede de drenagem em bacias hidrográficas no Equador. Os solos mais 

representativos na caracterização hidrológica da bacia foram: argilosos, francos, franco 

argilosos e franco arenosos com uma condutividade hidráulica média de 0,014 m/dia. As vazões 

específicas médias dos afluentes do rio Babahoyo foram: no Rio Zapotal 51 L.s-1.km2, no Rio 

Echeandia 52 L.s-1.km-2 e o Rio San Pablo 61 L.s-1.km-2. Esses valores não mostraram a 

tendência de alteração da vazão específica com a área de drenagem da bacia. 

 

Palavras-chave: Modelo Rosetta; vazão em rios; caracterização morfométrica; 

geoprocessamento. 



ABSTRACT 

 

In Ecuador, plans focused on watershed management are still scarce and not given due 

importance. An example of this is the Babahoyo River basin, which has insufficient monitoring 

and presents few hydrological studies and analyses, mainly with regard to runoff. Therefore, 

the objective was the hydrological characterization of the Babahoyo River basin in Ecuador 

with the use of geoprocessing tools. For this, the methodology consists in the generation of a 

digital elevation model (DEM) from SRTM-30 DEM data. This DEM was used to obtain and 

characterize the morphometric parameters of the Babahoyo River basin and its tributaries, the 

Zapotal, Echeandia and San Pablo rivers. The Rosetta model was used for the hydrological 

characterization of the soils from the information of the textural classes as input data parameter 

and saturated hydraulic conductivity Ks as output data. The database made available by the 

National Institute of Meteorology and Hydrology (INAMHI) was used for the characterization 

of river flow, the generation of the permanence curves for the basins studied relied on a series 

of daily data from 26 years of monitoring. The geoprocessing tools and tests of automatic 

drainage network generation helped in the generation of the DEM that was fundamental for the 

more precise obtaining of the morphometric parameters. Different values regarding the 

drainage network were observed from threshold simulations, i.e., the minimum number of 

pixels to start a drainage network. In comparison with the official drainage network data of 

Ecuador, the threshold equal to 3000 was the best fit being recommended for delimitation and 

generation of drainage network in watersheds in Ecuador. The most representative soils in the 

hydrological characterization of the basin were: clay, loam, clay loam and sandy loam with an 

average hydraulic conductivity of 0.014 m/day. The average specific flows of the tributaries of 

the Babahoyo River were: the Zapotal River 51 L.s-1.km2, the Echeandia River 52 L.s-1.km2 and 

the San Pablo River 61 L.s-1.km2. These values did not show the tendency of alteration of the 

specific flow with the drainage area of the basin. 

 

Keywords: Rosetta model; river flow; morphometric characterization; geoprocessing. 

  



 

 

RESUMEN 

 

En Ecuador, los planes centrados en la gestión de las cuencas hidrográficas son todavía escasos 

y no se les da la debida importancia. Un ejemplo de ello es la cuenca del río Babahoyo, que 

tiene un seguimiento insuficiente y presenta pocos estudios y análisis hidrológicos, 

principalmente en lo que respecta a la escorrentía. Por lo tanto, el objetivo fue la caracterización 

hidrológica de la cuenca del río Babahoyo en Ecuador con el uso de herramientas de 

geoprocesamiento. Para ello, la metodología consiste en la generación de un modelo digital de 

elevación (MDE) a partir de los datos del MDE SRTM-30. Este MDE fue utilizado para obtener 

y caracterizar los parámetros morfométricos de la cuenca del río Babahoyo y sus afluentes, los 

ríos Zapotal, Echeandía y San Pablo. El modelo Rosetta se utilizó para la caracterización 

hidrológica de los suelos a partir de la información de las clases texturales como parámetro de 

entrada y la conductividad hidráulica saturada Ks como dato de salida. Para la caracterización 

de los caudales de los ríos se utilizó la base de datos puesta a disposición por el Instituto 

Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI), la generación de las curvas de permanencia 

para las cuencas estudiadas se basó en una serie de datos diarios de 26 años de monitoreo. Las 

herramientas de geoprocesamiento y las pruebas de generación automática de redes de drenaje 

ayudaron a la generación del MDE que fue fundamental para la obtención más precisa de los 

parámetros morfométricos. A partir de las simulaciones de umbral se observaron diferentes 

valores relativos a la red de drenaje, es decir, el número mínimo de píxeles para iniciar una red 

de drenaje. En comparación con los datos oficiales de la red de drenaje de Ecuador, el umbral 

igual a 3000 fue el que mejor se ajustó siendo recomendado para la delimitación y generación 

de la red de drenaje en las cuencas hidrográficas de Ecuador. Los suelos más representativos en 

la caracterización hidrológica de la cuenca fueron: arcillosos, francos, arcillosos y francos 

arenosos con una conductividad hidráulica media de 0,014 m/día. Los caudales específicos 

medios de los afluentes del río Babahoyo fueron: el río Zapotal 51 L.s-1.km2, el río Echeandia 

52 L.s-1.km2 y el río San Pablo 61 L.s-1.km2. Estos valores no mostraron la tendencia de 

alteración del flujo específico con el área de drenaje de la cuenca. 

 

Palabras clave: Modelo Rosetta; caudal en ríos; caracterización fisiográfica; 

geoprocesamiento. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

No Equador, os planos focados no gerenciamento de bacias hidrográficas ainda são 

escassos e ainda não têm a devida importância. Um exemplo disso é a bacia do rio Babahoyo a 

qual dispõe de monitoramento insuficiente e apresenta poucos estudos e análises hidrológicas, 

principalmente, no que se refere ao escoamento superficial. A geração de informações 

confiáveis e atualizadas que permitam o planejamento e o correto gerenciamento dos recursos 

hídricos em escala nacional é fundamental (CASTRO, 2012). 

Nesse contexto, a presente pesquisa baseia-se no uso de geoprocessamento em 

estudos morfométricos e estimativas de parâmetros hidrológicos para melhor compreensão dos 

processos hidrológicos das bacias com monitoramento hidrológico insuficiente ou inexistente.  

A morfometria considerada como a medida quantitativa da superfície mundial, que 

ajuda a compreender diferentes aspectos como bacia de drenagem, geomorfologia, movimentos 

de massa, riscos naturais, desenvolvimento da erosão, etc. (PIDWIRNY, 2006; MAHMOOD e 

GLOAGUEN, 2012). Portanto, é crucial para resolver e compreender as características da bacia 

de drenagem (SINGH e SINGH 2017). A abordagem geomorfométrica é uma das maneiras de 

entender a situação hidrológica ou o potencial de inundação na bacia de drenagem, que 

desempenha papéis cruciais em termos de utilização de diferentes índices, incluindo; 

morfometria linear, areal e de relevo (BISWAS et al., 2014; DIAKAKIS, 2011). 

A caracterização do meio físico da bacia hidrográfica, com o intuito de levantar 

todas as áreas críticas do ponto de vista da manutenção da água, é condição básica para um 

planejamento bem sucedido da conservação e produção de água (COSTA, 2008). Com o 

surgimento dos Sistemas de Informações Geográficas (SIGs), junto com o aparecimento de 

formas digitais coerentes, a respeito de dados de representação do relevo, como os Modelos 

Digitais de Elevação (MDEs), métodos automáticos para delimitação de bacias têm sido 

desenvolvidos desde então (GARBRETCH e MARTZ, 1999). Segundo Ferreira (1997), os 

SIGs podem ser considerados uma ferramenta para mapeamento e indicação de respostas à 

inúmeras questões atreladas aos planejamentos urbano e regional, meio rural e levantamento 

dos recursos renováveis, caracterizando os mecanismos das mudanças que operam no meio 

ambiente e assessorando o planejamento e o manejo dos recursos naturais de regiões específicas. 

Nesse sentido, a caracterização hidrológica de uma bacia hidrográfica vem da 

necessidade de se compreender os processos que controlam o movimento da água e os impactos 



16 

 

 

 

de mudanças do uso da terra sobre a quantidade e qualidade da água (ZAKIA,1998). O estudo 

de parâmetros morfométricos são utilizados para o cálculo da estimativa das vazões, dessa 

forma, esse estudo vem sendo utilizados por sua grande abrangência, permitindo inferir sobre 

a vazão de determinadas bacias que, ou não têm registros, ou os possuem de forma insuficiente. 

Outra importante análise é a curva de permanência de seus rios, o compreender o 

comportamento da vazão dos rios e a influência das chuvas em seu volume disponível é algo 

necessário, para que os usos múltiplos não venham a prejudicar o volume disponível. A 

determinação da curva de permanência é uma ferramenta muito difundida entre hidrólogos, 

mesmo não sendo a única metodologia disponível para determinar vazão outorgável, é 

certamente a mais utilizada por técnicos das secretarias de meio ambiente (DETZEL et al., 

2016), considerando sempre a realidade de cada rio. 

A problemática do déficit hídrico no Equador vem sendo ocasionada pelo 

desenvolvimento das populações urbanas. Além disso o aumento da demanda de água como 

consequência da agricultura irrigada, a qual estão utilizando de forma crescente os recursos 

hídricos (USACE, 1998). Com esta investigação, pretende-se suprir de alguma forma novas 

informações sobre a hidrografia equatoriana, onde as estações do inverno e do verão alteram 

significativamente o comportamento dos rios.  
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2 OBJETIVOS 

O objetivo geral da presente pesquisa é a caracterização hidrológica da bacia do Rio 

Babahoyo, no Equador, com uso de ferramentas de geoprocessamento  

São objetivos específicos: 

- Gerar um modelo digital de elevação e caracterizar a fisiografia da bacia do 

Rio Babahoyo com uso de geoprocessamento; 

- Caracterizar a resposta hidrológica dos solos da bacia do Rio Babahoyo; 

através do modelo Rosetta; e 

- Avaliar a curva de permanência de vazões na bacia do Rio Babahoyo.  
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

3.1 Recursos Hídricos do Equador 

A situação climática do Equador é determinada pela localização e geografia do país, 

localiza-se na Zona Tropical faz com que o clima varie em todo o território desde o clima 

tropical equatorial chuvoso até a neve constante no topo na montanha, devido à influência da 

Cordilheira dos Andes no altiplano. Por estas razões, o Equador tem maior biodiversidade por 

km² do mundo e está ainda mais dividido em regiões naturais: Costa, Sierra, Oriente e Insular 

(CNRH, 2002).  

Esta biodiversidade faz do Equador um país com grande riqueza hídrica, além de 

estar dividido em 4 regiões, o território equatoriano está dividido em 31 Sistemas Hidrográficos. 

Estes sistemas correspondem as duas nascentes de água que têm origem nos Andes e escoam 

em direção ao Oceano Pacifico em um número de 24 sistemas hidrográficos, que representam 

123.432 km² (48% território nacional) e sete sistemas hidrográficos em direção a Região Leste, 

que enquadram uma área de 131.802 km² (51% do território nacional). A superfície Insular 

adjacente ao continente é de 1.325 km², o que representa 1% do território nacional (CNRH, 

2002). 

No Equador, uma das principais bacias é a bacia do rio Guayas a qual pertence ao 

sistema hidrográfico que escoa em direção ao Oceano Pacífico e que se constitui no sistema 

fluvial mais importante da costa sudoeste da América do Sul. Localiza-se na principal região 

agrícola e pecuária do Equador, que abriga a maior concentração da população nacional. O rio 

Guayas compõe-se por nove províncias e sessenta e uma cidades, além de fazer parte de uma 

ampla área geográfica que captura o sistema fluvial formado pelos rios Daule, Babahoyo, 

Yaguachi e Vinces. Sua vazão média é de 230 m3/s-1, enquanto que durante a estação chuvosa 

ultrapassa 1500 m3/s-1 (ESPOL, 2000). 

O Rio Babahoyo faz parte da hidrografia da bacia do rio Guayas, sendo localizada 

entre as províncias de Los Rios, Guayas, Cotopaxi, Bolívar, Manabí, Cañar, Chimborazo e 

Santo Domingo, na parte centro-oeste do Equador. 

Além disso, o Rio Babahoyo está localizado em um clima tropical seco, apresenta 

temperatura média anual que oscila entre 23° e 26°C e recebe chuvas entre 1000 e 2000mm 

anualmente. Em geral, as chuvas são distribuídas de dezembro a maio. Há grandes enchentes 

quase anualmente, separadas por uma estação seca de junho a novembro, quando ocorrem 

chuvas leves. Dentro deste regime de chuva, o número de meses de estiagem varia de seis a sete 

meses com consequências econômicas, ambientais e sociais significativas (CLIRSEN, 2009). 
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Para uma melhor gestão dos recursos hídricos no Equador criam-se várias leis sobre como seria 

utilizado este recurso.  

 

3.2 Gestão de bacias hidrográficas no Equador e no Brasil  

O Estado equatoriano, no artigo 8° da Gestão Integrada dos Recursos Hídricos, da 

Lei Orgânica dos Recursos Hídricos, Usos e Exploração da Água, o Decreto Executivo 650 de 

2015 estabelece que “Entende-se por Bacia Hidrográfica a unidade territorial delimitada pela 

linha divisória de suas águas que drenam superficialmente em direção a um leito de rio comum, 

incluindo neste espaço populações, infraestrutura, áreas de conservação, proteção e zonas 

produtivas. Quando os limites das águas subterrâneas coincidirem com a bacia hidrográfica 

superficial, tal delimitação deve incluir a projeção das águas subterrâneas de recarga que fluem 

para a bacia hidrográfica superficial” (CNRH, 2002). 

Nessa perspectiva, a Secretaria Geral da Comunidade Andina (SGCAN) e a União 

Internacional para a Conservação da Natureza (UICN) Sul, no âmbito da normalização das 

informações sobre unidades hidrográficas para a Comunidade Andina da América do Sul, 

prepararam, juntamente com as autoridades nacionais responsáveis pelos recursos hídricos, um 

mapa à escala de 1:250.000 para a delimitação e codificação das unidades hidrográficas da 

Comunidade Andina até o nível 5 utilizando a metodologia Pfafstetter (UICN, 2009). A 

metodologia Pfafstetter identifica unidades de água ou unidades de drenagem com base na 

teoria da topologia que codifica em relação à tendência de drenagem e seus vizinhos. No 

Equador, a Secretaria Nacional da Água (SENAGUA) pela Resolução Ministerial nº 2011-245 

de 24 de março de 2011, aprovou a metodologia Pfafstetter para a delimitação e codificação 

das unidades hidrográficas do Equador (Figura 1). 

SENAGUA, em conformidade com a padronização das unidades hidrográficas na 

Comunidade Andina, juntamente com a IUCN Sul, através da cooperação interinstitucional, 

preparou o mapa de delimitação e codificação das unidades hidrográficas do Equador com a 

metodologia Pfafstetter numa escala de 1:250 000 (IUCN, 2009). 
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Figura 1 - Bacias Hidrográficas Equatorianas 

Fonte: adaptada do IGM (2012). 

 

A unidade hidrográfica da bacia do rio Babahoyo é designada com o código 149, o 

que significa que ela é de nível três. Em outras palavras, pertence à unidade hidrográfica 130 

que é a Demarcação Hidrográfica do Guayas, e esta, por sua vez, pertence à unidade de código 

1, que é a área onde estão localizados todos os drenos que fluem para o Oceano Pacífico. 

Em relação, à gestão dos recursos hídricos do território brasileiro, o Brasil foi 

dividido num primeiro nível de macrodivisão hidrográfica, as chamadas Regiões Hidrográficas 

Brasileiras. A resolução n.32 do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, de 15 de outubro de 

2003, define a divisão hidrográfica nacional em regiões hidrográficas como mostrado na Figura 

2. Os Estados brasileiros, no âmbito dos seus territórios, fizeram divisões hidrográficas para 

fins de gestão utilizando diferentes critérios. O Estado de São Paulo está dividido em 22 

unidades de gestão hidrográficas; o Estado do Paraná, em 15; o Estado de Minas Gerais, em 36, 

e assim por diante (CNRH, 2003). 
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Figura 2 - Regiões Hidrográficas Brasileiras 

Fonte: CNRH (2003) 

 

O Brasil apresenta uma gestão sustentável dos recursos hídricos com um conjunto 

mínimo de instrumentos principais: uma base de dados e informações socialmente acessível, a 

definição clara dos direitos de uso, o controle dos impactos sobre os sistemas hídricos e o 

processo de tomada de decisão. Dentre as principais inovações na gestão dos recursos hídricos 

está o estabelecimento claro, quase didático, dos instrumentos que devem ser utilizados para 

viabilizar a implantação da Política Nacional de Recursos Hídricos (CNRH, 2003): 

I os Planos de Recursos Hídricos; 

II o enquadramento dos corpos de águas em classes de usos preponderantes; 

III a outorga de direitos de uso dos recursos hídricos; 

IV a cobrança pelo uso dos recursos hídricos; 

V a compensação aos municípios; 

VI Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos. 

Os instrumentos de gestão possuem objetivos de aplicação distintos e devem ser 

utilizados para alcançar diferentes fins. Por exemplo, há instrumentos de disciplinamento 
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(outorga), há instrumentos de incentivo (cobrança) e há instrumentos de apoio (sistemas de 

informação). Esses, com suas respectivas facilidades/dificuldades e vantagens/desvantagens, 

não são excludentes entre si. Embora não seja trivial sua implantação conjunta e de modo 

articulado, a maior eficácia certamente virá da aplicação conjunta dos diversos instrumentos, 

utilizando-os de acordo com sua potencialidade para melhor resolver o problema em questão 

(PORTO e LOBATO, 2004a, b). 

Por exemplo, o sexto instrumento, sistemas de informação, é a base essencial para 

a correta aplicação de todos os demais instrumentos de gestão. O objetivo último do processo 

de gestão é tomar decisões sobre o uso dos recursos hídricos de uma bacia e implementá-las 

com eficácia. Por mais importantes que sejam os fatores de natureza social como, a participação 

pública, a realização de campanhas de orientação, a promoção de programas de educação 

ambiental e outras, é inegável que decisões de boa qualidade dependam de informações e de 

ferramental analítico para lhes dar suporte. Por essa razão, o Sistema Nacional de Recursos 

Hídricos cita explicitamente os Sistemas de Informações como um de seus instrumentos de 

gestão (PORTO e PORTO, 2008). Uma diferencia é que Brasil facilita a informação a seus 

usuários enquanto no Equador às informações com respeito à gestão dos recursos hídricos são 

difíceis de obter.  

 

3.3 Geoprocessamento e Sistemas de Informação Geográficas 

Os sistemas de informação, como base essencial para a correta aplicação dos 

instrumentos de gestão dos recursos hídricos tem como surgimento os Sistemas de Informação 

Geográficas (SIG), em que o desenvolvimento e aplicação de modelos hidrológicos têm uma 

maior fundamentação física, pois a utilização de sistemas de informação geográfica pode 

representar parâmetros de modelo de forma distribuída (VEITH et al., 2010). Além disso Vieux 

(2004) relata que a integração da hidrologia com o SIG é absolutamente natural, pois o SIG 

pode capturar, armazenar, manipular, analisar e visualizar diversos conjuntos de dados 

georreferenciados, e a hidrologia é uma ciência com características espaciais (VEITH et al., 

2010). 

O geoprocessamento é representado pela integração de imagens digitais de 

diversificados sensores remotos com SIGs. No entanto, este é apenas o primeiro nível de 

integração relacionado à hidrologia e aos recursos hídricos. Combinar o geoprocessamento com 

modelos que buscam compreender melhor os fenômenos do clima e a gestão de recursos 

hídricos é importante para o estudo em bacias hidrográficas (ÁVILA et al., 1999). 
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Portanto, esta ferramenta é essencial em relação à gestão de bacias hidrográficas, 

onde é possível realizar estudos de impactos ambientais e fragilidade, controle e 

monitoramento, elaborar mapas temáticos, geológicos e vegetais entre diferentes bancos de 

dados e imagens, do que integrar um resultado mais amplo e preciso da área de pesquisa 

(SANTANA, 2017). 

Atualmente, as ferramentas metodológicas como Sistemas de Informação 

Geográfica (SIG) e a interpretação de imagens de satélite permitem a caracterização espacial e 

temporal das propriedades morfométricas das bacias hidrográficas e redes de drenagem. A 

análise das características morfométricas e funcionais de uma bacia hidrográfica através de 

parâmetros de forma, relevo e rede de drenagem é fundamental na modelagem hidrológica para 

determinar o movimento e captura da chuva (GASPARI et al., 2009).  

 

3.4 Morfometria de bacias hidrográficas  

A morfometria de uma bacia é o estudo quantitativo das particularidades físicas da 

bacia hidrográfica. É utilizado para analisar a rede de drenagem, os declives e a forma de uma 

bacia através do cálculo de valores numéricos. Dentro deste contexto, é importante ressaltar 

que as medições devem ser feitas em um mapa com informações hidrográficas e topográficas 

suficientes. A morfometria particular de cada bacia hidrográfica é proporcional à possibilidade 

de captação de água, diante dos eventos climáticos, e a geração de uma resposta a eles, como o 

escoamento superficial, expresso em termo de vazões, a incidência no transporte de sedimentos 

e nutrientes através dos ecossistemas que a compõem (GASPARI et al., 2009). 

As características físicas de uma bacia estão intimamente relacionadas com o 

comportamento dos fluxos que por ela passam. Os parâmetros morfométricos de uma bacia 

fazem parte de um conjunto de estimativas feitas, na maioria dos casos, quando um estudo 

hidrológico é iniciado, para fins de exploração ou controle.  

Por outro lado, a estimativa dos parâmetros e padrões de drenagem na 

caracterização morfométrica, pode contribuir para uma melhor compreensão do 

comportamento hidrológico de uma bacia, tal como o estudo de cheias (NEWSON, 1978), a 

ocorrência, a circulação e o armazenamento de águas subterrâneas (AVINASH, K.; DEEPIKA, 

B.; JAYAPPA, 2014). 

Este estudo cobre as análises relacionadas à hierarquia do rio, a análise de ar, linear 

e hipsométrica obtido de mapas, fotografias aéreas e imagens de satélite que mostram os 

atributos físicos da bacia. Dados da dinâmica de uma bacia de drenagem são obtidos de coleções 
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e medições feitas no campo e na elaboração de índices estatísticos e modelos matemáticos 

relacionados à precipitação, infiltração, evaporação e evapotranspiração, escoamento 

superficial, regime dos cursos d’água, águas subterrâneas e transporte de sedimentos (MARK, 

1983). 

Para Teodoro et al., (2007) as características físicas de uma bacia do rio constituem 

elementos de grande importância para avaliar seu comportamento hidrológico, uma vez que 

estabelecer relações e comparações entre eles e dados hidrológicos bem conhecidos, pode 

determinar indiretamente os valores hidrológicos em locais que não têm dados. Para Santos et 

al., (2007), algumas características se destacam na análise de ecossistemas, a saber: clima, 

geomorfologia, solo, vegetação, e escoamento que contribuirão para a quantificação do 

processo hidrológico da bacia.  

Como existe uma estreita relação entre a vazão do rio e vários fatores morfológicos, 

como a largura e profundidade dos canais de drenagem, a inclinação, o tamanho ou a forma da 

bacia, é essencial realizar uma correta caracterização das bacias hidrográficas se quisermos 

otimizar o planejamento e o manejo dos recursos.  

 

3.5 Caracterização hidrológica dos solos 

A pesquisa e caracterização dos atributos físicos-hídricos do solo são importantes e 

necessários porque, juntamente com outras informações sobre os processos ambientais, 

permitem que as pessoas entendam a relação solo-água-planta-atmosfera, que é o recurso 

natural condicional necessário para várias aplicações. Os exemplos incluem a identificação de 

áreas vulneraveís a processos de erosão ou riscos de poluição, o planejamento e 

desenvolvimento de atividades agricolas sustentaveís, avaliação de impacto e o projeto e 

aplicação de modelos de simulação ambiental.  

Segundo Soares (2004), para a realização de atividades dessa natureza, é necessário 

compreender a função do processo de controle da vazão hídrica e o impacto das mudanças do 

uso do solo na quantidade e na qualidade dos recursos hídricos. As caracteristicas desse 

processo são contínuas e tridimensionais e sua análise espaço-temporal é bastante complexa, 

levando á adoção da simplificação, que envolve a discretização espacial e temporal do 

fenômeno em estudo. Com base neste conceito, exemplos de procedimentos são a formulação 

de um modelo digital de elevação (MDE), o estabelecimento de limites de bacias e sub-bacias 

hidrográficas, a determinação de linhas de escoamento e a divisão de atributos de solo e 
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vegetação. A seguir, relata-se, de forma sucinta, sobre a importância dos atributos físico-

hídricos do solo.  

Resende et al., (2002) definiram a textura do solo como a proporção relativa de 

partículas (argila, silte e areia) que compõem o solo por tamanho e foi determinada por análise 

de tamanho de partícula. Por sua vez Curi et al., (1993) definiram o tamanho da partícula como 

o número de partes de areia, silte e argila separadas por tamanho. A partir dos resultados da 

análise do tamanho das partículas, pode-se identificar a categoria de textura à qual pertence o 

solo, que geralmente é processada de acordo com o triângulo da categoria de textura. A textura 

em si é uma propriedade do solo muito estável, mas mudará mais o menos dentro de um certo 

período de tempo, o que se deve principalmente às práticas de manejo aplicadas ao solo e à 

cobertura vegetal. A textura é um atributo do solo amplamente utilizado no mapeamento 

temático e, segundo Cauduro e Dorfman (1988), é muito importante para o estabelecimento de 

previsões relacionadas à capacidade de retenção de água no solo, taxa de infiltração, fertilidade 

e condutividade hidráulica.  

A condutividade hidráulica é a capacidade do solo de transportar água, em solo 

saturado, é chamada de Condutividade Hidráulica, em solos insaturados, costuma ser chamada 

de Condutividade Capilar. A condutividade hidráulica é uma das características do solo, a qual 

pode efetivamente indicar as diferenças estruturais nas diferentes camadas que compõem o 

perfil. Desta forma, constitui uma das propriedades físicas do solo mais importante na 

determinação quantitativa e qualitativa do movimento da água no solo (PEREIRA et al., 2001). 

Essa caraterística é fundamental, por exemplo, na realização de pesquisas de impacto ambiental 

e práticas agrícolas irrigadas.  

Loyola e Prevedello, (2003) apontam que é muito útil entender e avaliar o processo 

de redistribuição da água no solo, principalmente em temas como irrigação, drenagem, erosão, 

biologia da fauna e flora do solo, lixiviação de elementos químicos e orgânicos, poluição do 

solo e da água, etc. Esse fato tem justificação, pois a água drenada do perfil do solo pode causar 

problemas ambientais.  

De modo geral, as propriedades hidráulicas do solo são afetadas por extensa 

variabilidade espacial e mudam frequentemente com o tempo (CENTURION et al., 1997). 

Portanto, em um determinado solo, a condutividade hidráulica não permanecerá constante, 

devido aos contínuos processos químicos, físicos e biológicos que ali ocorrem, como a mudança 

de complexo de íons trocáveis e a migração de partículas de argila durante o escoamento 

superficial (REICHARDT e TIMM, 2004). 
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A condutividade hidráulica dos solos não é um valor constante porque é 

influenciada por muitos fatores, pelo que não é possível determinar um valor exato para o 

mesmo; no entanto, pode ser determinado um valor estimado que reflita as condições do 

movimento da água no solo, razão pela qual foram propostos métodos para estimar esta 

variável, como é o caso do Cendret, que verificou que existe uma relação muito definida entre 

K e a análise textural de amostras de solo, seguindo uma lei matemática que só é cumprida até 

determinados limites, e que é recomendado trabalhar de acordo com a percentagem de areia ou 

lodo + argila, para a qual existe uma correspondência nos resultados, mas não para o lodo e a 

argila tirada separadamente.  

Um método mais descritivo foi proposto pelo Soil Conservation Service que, nos 

levantamentos de terreno, descreve os horizontes, fazendo uma estimativa qualitativa da 

condutividade hidráulica. A sua proposta consiste numa escala de sete classes de condutividade 

hidráulica, baseada na seguinte observação visual: 1) textura e condições de perfil; 2) 

comportamento físico (rachadura, expansão, contração, etc.); 3) estrutura (tipo, estabilidade dos 

agregados, relação entre os eixos horizontal e vertical dos agregados, porosidade e rachadura); 

4) mancha e cor. As classes de permeabilidade propostas têm os intervalos indicados na Tabela 

1, convertidos para o sistema métrico e arredondados (SOIL CONSERVATION SERVICE, 

2008). 

 

Tabela 1- Classificação da condutividade hidráulica  

Classe 
Condutividade hidráulica  

 
cm/h m/dia  

Muito lento 0,1 0,03 
 

Lento 0,1-0,5 0,03-0,12 
 

Moderadamente lento 0,5-2 0,12-0,50 
 

Moderado 2,0-6,0 0,50-1,50 
 

Moderadamente rápido 6,0-12,0 1,50-3,00 
 

Rápido 12,0-18,0 3,00-4,50 
 

Muito rápido >18,0 >4,50 
 

Fonte: adaptada do Soil Conservation Service (2008). 

 

Existe atualmente uma ampla gama de métodos para determinar as propriedades 

hidráulicas do solo no campo ou no laboratório (KLUTE, 1986; LEIJ e VAN GENUCHTEN, 

1999). Embora as medições diretas permitam a avaliação mais precisa das propriedades 

hidráulicas do solo, elas frequentemente exigem um investimento substancial tanto em tempo 

quanto em dinheiro. Além disso, muitos estudos de zona não saturada se preocupam com 
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grandes áreas de terreno que podem apresentar uma variabilidade espacial substancial nas 

propriedades hidráulicas do solo. É difícil realizar medições suficientes para serem 

significativas em tais casos, indicando assim a necessidade de formas baratas e rápidas de 

avaliar as propriedades hidráulicas do solo.  

Os modelos matemáticos têm se tornado cada vez mais populares na pesquisa e 

gestão dos processos de fluxo e transporte no ambiente subterrâneo. As funções hidráulicas 

insaturadas têm dados chave de entrada em modelos numéricos de processos de zona não 

saturada. Estas funções podem ser medidas diretamente ou estimadas indiretamente através da 

previsão a partir de dados medidos mais facilmente com base em modelos quase-empíricos. 

Um desses é o modelo Rosetta V1.0, um programa do Windows 95/98 para estimar 

propriedades hidráulicas insaturadas a partir de dados de solos subsaturados, tais como dados 

de textura do solo, densidade aparente. Modelos como este são frequentemente chamados de 

funções de pedotransferência (FPTs) porque traduzem dados básicos do solo em propriedades 

hidráulicas. Rosetta pode ser usada para estimar parâmetros de retenção de água de acordo com 

(VAN GENUCHTEN, 1980), condutividade hidráulica saturada e parâmetros de condutividade 

hidráulica não saturada de acordo com (MUALEM, 1976; VAN GENUCHTEN, 1980). 

O modelo Rosetta oferece cinco funções de pedotransferência (FPTs), que 

permitem a previsão das propriedades hidráulicas com conjuntos limitados ou mais extensos de 

dados de entrada. Esta abordagem hierárquica é de grande utilidade prática porque permite a 

utilização otimizada dos dados de entrada disponíveis.  

1. Classes de textura do solo 

2. Frações de areia, silte e argila 

3. Frações de areia, silte e argila e densidade aparente 

4. Frações de areia, silte e argila, densidade aparente e um ponto de retenção de água a 330 

cm (33 kPa). 

5. Frações de areia, silte e argila, densidade aparente e ponto de retenção de água a 330 e 

15000 cm (33 e 1500 kPa) 

A primeira classe de dados de entrada é baseada em uma tabela de pesquisa da 

USDA (1994) que fornece parâmetros hidráulicos médios para cada classe de textura de solo. 

Os outros dados de entrada são baseados na análise da rede neural e fornecem previsões mais 

precisas quando são usadas mais variáveis de dados de entrada. Além da abordagem hierárquica 

dos dados de entrada, o modelo Rosetta permite a previsão de parâmetros de condutividade 

hidráulica insaturados de van Genuchten (1980), parâmetros de retenção (SCHAAP e LEIJ, 
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1999). Este modelo também é utilizado na abordagem hierárquica onde utiliza automaticamente 

os parâmetros de retenção previstos como entrada em vez dos parâmetros de retenção medidos 

(ajustados). 

Todos os parâmetros hidráulicos estimados são acompanhados por estimativas de 

incerteza que permitem uma avaliação da confiabilidade das previsões do modelo Rosetta. Estas 

estimativas de incerteza foram geradas pela combinação das redes neurais com o método 

bootstrap. 

A versão atual do modelo Rosetta é capaz de estimar os parâmetros de retenção de 

água e condutividade hidráulica não saturada de van Genuchten (1980), bem como fornecer 

estimativas da condutividade hidráulica saturada, Ks. A função de retenção de água de van 

Genuchten é dada por (Equação 1): 

 

𝜃(ℎ) = 𝜃𝑟 +
𝜃𝑠−𝜃𝑟

[1+(𝛼ℎ)𝑛]1−1/𝑛  (1) 

 

Onde  (h) representa a curva de retenção de água definindo o conteúdo de água,  (cm3/cm3), 

em função da cabeça de pressão de água do solo h (cm), r e s (cm3/cm3) são conteúdos de 

água residual e saturada, respectivamente, enquanto (1/cm) e n são parâmetros de curva. Esta 

equação (Equação 2) pode ser reescrita para produzir a saturação relativa, Se:  

 

𝑆𝑒 =
𝜃(ℎ)−𝜃𝑟

𝜃𝑠−𝜃𝑟
= [1 + (𝛼ℎ)𝑛]1/𝑛−1 (2) 

 

A Equação 2 é usada em conjunto com o modelo de distribuição de tamanho de poro por 

(MUALEM, 1976) para produzir o modelo Genuchten-Mualem (VAN GENUCHTEN, 1980) 

(Equação 3). 

 

𝐾(𝑆𝑒) = 𝐾𝑂𝑆𝑒
𝐿{1 − [𝑆𝑒

𝑛/(𝑛−1)
]1−1/𝑛}2 (3) 

 

Em que Ko é o ponto de correspondência na saturação (cm/dia) e semelhante, mas não 

necessariamente igual, à condutividade hidráulica saturada, Ks. o parâmetro L (-) é um 

parâmetro empírico de tortuosidade/conectividade dos poros que normalmente se assume ser 

0,5 (MUALEM, 1976). Rosetta prevê L, que será negativo na maioria dos casos. Embora isto 
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conduza a algumas complicações teóricas, L negativo dá resultados muito melhores (KOSUGI, 

1999; SCHAAP e LEIJ, 1999). 

O fluxograma para a utilização do modelo Rosetta é ilustrado na Figura 3. Os dados 

de entrada podem ser introduzidos no modelo Rosetta manualmente ou como um arquivo 

formato ASCII dando como dados de saída diferentes parâmetros. 

Figura 3 - Perspectiva esquemática da estrutura do modelo Rosetta 

Fonte: adaptado de (SCHAAP, 2001). 

 

3.6 Caracterização das vazões de rios 

Os aspectos climáticos são fundamentais no que se refere ao regime de fluxo dos 

canais de drenagem, pois permitem a distinção dos canais perenes, intermitentes e 

convergências ou canais efêmeros do terreno, principalmente considerando sua sazonalidade. 

Aliado a isso deve-se levar em conta a capacidade do solo em armazenar esta água 

pluviométrica que posteriormente poderá ser convertida em fluvial, ou que ainda, após a 

saturação do solo originará o escoamento superficial. Solos com textura arenosa apresentam 

uma baixa capacidade de retenção de água, porém o fluxo interno é mais rápido, se comparados 

a solos com textura argilosa. A este comportamento, pode-se, dentre outras denominações, 

chamar de capacidade de armazenamento (JUNIOR e ANDREOLI, 2015). 
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Globalmente, o clima é um motor principal dos padrões de fluxo de água, embora 

a geologia, a topografia e a vegetação também possam desempenhar papéis dominantes no 

espaço e no tempo. Nosso clima global não é estático, mas está sujeito a variabilidade em muitos 

períodos de tempo. A análise de tendências é um método para avaliar como os rios respondem 

a essas mudanças climáticas (BEAUFORT et al., 2019). 

Para estudar os padrões de fluxo nos rios e como eles mudam no tempo, geralmente 

confiamos nas estações de medição como a principal fonte de dados. Embora os dados de fluxo 

das estações de aferição representem apenas a hidrologia geral em locais discretos (e de fato 

raramente há mais de uma estação de aferição em um determinado rio intermitente), as estações 

de aferição continuam sendo nossa principal fonte de dados de séries temporais. (MOLIERE et 

al., 2009; SMAKHTIN e TOULOUSE, 1998; BOND et al., 2010; POFF e WARD, 1989; 

POFF, 1996; SNELDER et al., 2013; ENG et al., 2015).  

Entretanto, a comparação em larga escala dos dados da estação de medição continua 

sendo um desafio, devido às limitações na duração das séries temporais disponíveis, 

variabilidade nos métodos de coleta e relatórios e falta de informações sobre o grau de alteração 

da captação devido à atividade antropogênica em muitas regiões do mundo (GIUNTOLI et al., 

2013; GONZÁLEZ-FERRERAS e BARQUÍN, 2017; HARRIGAN et al., 2018; YU et al., 

2018).  

Os processos hidrológicos são fatores primordiais para compreender o 

comportamento dos rios, uma vez que, a recarga hídrica ocorre através da relação entre estes 

fatores com o solo e as atividades humanas. Para melhor compreensão estes processos 

hidrológicos, é necessário entender os seguintes fatores. 

Como são as precipitações atmosféricas que correspondem, no ciclo hidrológico, a 

um importante papel que relaciona os fenômenos meteorológicos e o escoamento superficial. 

Podem ser caracterizadas pela intensidade, duração, e distribuição temporal e espacial (SINGH, 

1997). 

Vários fatores podem ser considerados para indicar a precipitação espacial em 

específicos períodos do ano, são estes: posição geográfica, relevo, características da superfície, 

influência dos oceanos, zonas de convergência, entre outros (MARENGO, 2011). No Equador, 

o Instituto Nacional de Meteorologia e Hidrologia (INAMHI) disponibiliza esses dados 

hidrológicos, existe uma alta distribuição de postos pluviométricos em todo o país que 

possibilitam a informação das características da chuva, assim como também dados de vazão 

dos postos fluviométricos. 
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O fluxo líquido de uma bacia hidrográfica é constituído pelo escoamento, que pode 

ser definido como “a água proveniente da precipitação que circula sobre ou sob a superfície da 

terra e que atinge uma corrente para ser finalmente drenada até a saída da bacia” (APARICIO, 

1997). As primeiras gotas de precipitação são interceptadas e armazenadas pelas plantas, após 

algum tempo estas gotas atingem a superfície do solo onde se infiltram através das camadas de 

resíduos vegetais ou são armazenadas em depressões para continuar o processo de percolação 

em direção às camadas subterrâneas. Durante este processo a água assume diferentes 

escoamentos, portanto temos escoamento superficial, subsuperficial e subterrâneo.  

Montoya (2010) faz uma distinção dos diferentes escoamentos, estabelecendo que 

o escoamento superficial é o produto de água de precipitação que não se infiltra e que escorre 

da superfície do solo e da rede de drenagem até a saída da bacia. Considera que seu efeito sobre 

o escoamento total é “direto” e só existira durante uma tempestade ou imediatamente após o 

seu término. A parte da chuva que contribui para o escoamento superficial é chamada de 

“excesso de chuva”. 

O escoamento subsuperficial é a parte da precipitação que se infiltra no solo, mas 

se move horizontalmente sobre o horizonte superior devido a uma camada impermeável 

paralela à superfície do solo. Dependendo das características do solo, o efeito pode ser rápido 

considerando-o como escoamento superficial, e, se for lento, é considerado escoamento 

subterrâneo. O escoamento subterrâneo vem da água subterrânea ou zona saturada que é 

recarregada pela água da precipitação que se infiltra atreves do solo uma vez saturado. Algumas 

vezes este escoamento pode chegar a um rio que para uma análise de escoamento total é 

chamado de escoamento de “base”. O escoamento total é considerado como sendo composto 

de escoamento direto e escoamento de base (TAPIA, 2012). 

Com o conhecimento do escoamento superficial vem também o estudo da vazão 

especifica, a qual é um parâmetro importante para comparar a produção de água entre bacias 

hidrográficas e para verificar o impacto dos períodos de chuva e de estiagem na vazão dos rios. 

Para Lima et al. (2008) o conhecimento sobre a vazão especifica, permite estimar de forma fácil 

e rápida a vazão da área de captação (km2) por diferentes locais ao longo do curso d’água. É 

claro que as informações geradas não substituem os dados encontrados na estação fluviométrica, 

porém, as estimativas desenvolvidas por meio desse método fornecem uma excelente resposta 

à dinâmica de vazão disponível na área de interesse.  

A vazão especifica é definida como a vazão de uma bacia hidrográfica dividida por 

sua área, portanto, caracteriza o valor unitário médio da área de estudo. Este valor pode variar 
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dependendo do tamanho da sua área ou das características da bacia (TUCCI, 2007). Nesta 

mesma linha de raciocínio, Pruski et al. (2004), diz que a vazão especifica média de longa 

duração consiste na divisão dos dados de vazão média anual pela área de drenagem da estação 

fluviométrica selecionada.  

De acordo com Tucci (2007), existe uma tendência de que a vazão específica se 

reduza com o aumento da área de drenagem ou com o comprimento do rio principal. Dessa 

forma, assegura-se que as cabeceiras costumam apresentar maiores precipitações e declividade, 

isso reflete no efeito de armazenamento a jusante de um rio.  

Destefani (2005) salienta a importância do reconhecimento das características das 

estações fluviométricas utilizadas no estudo, pois fatores como a localização geográfica e/ou a 

altitude podem contribuir significativamente nos resultados da análise do regime de vazões, 

avanços de massas de ar, eventos de precipitações locais, entre outros. 

 

 3.7 Fatores que influenciam no escoamento de uma bacia hidrográfica  

Diversos são os fatores que determinam o escoamento superficial de uma bacia 

hidrográfica, segundo Lima et al., (2010), o escoamento superficial de uma bacia hidrográfica 

pode ser considerado como o produto residual do ciclo hidrológico, o qual é influenciado por 

três grandes grupos de fatores: clima, fisiografia e uso do solo.  

Dentre esses fatores, a cobertura vegetal é um fator que influencia diretamente no 

escoamento superficial de uma bacia hidrográfica. Suas modificações são decorrentes de 

processos naturais e ações antrópicas que produzem alterações no ambiente e 

consequentemente nas respostas hidrológicas das bacias hidrográficas (GARCIA-RUIZ et al., 

2008; LA TORRE TORRES et al., 2011; RAN et al., 2012). Estudos como o de Balbinot et al., 

(2008), em uma revisão sobre o papel da floresta no ciclo hidrológico em bacias hidrográficas, 

verificaram que a presença ou não da vegetação, bem como o tipo de vegetação, têm grande 

influência sobre a quantidade de água produzida em uma bacia hidrográfica. Ainda com relação 

a influência da vegetação no escoamento, Jost et al., (2012) sugerem que diferentes espécies de 

árvores podem levar a diferentes respostas chuva-vazão no mesmo tipo de solo. 

Outra variável bastante importante relacionada ao grupo do fator climático é a 

precipitação, não estando relacionada somente a quantidade de chuva; mas sim, a características 

como intensidade, duração, distribuição temporal e espacial, padrões de chuvas e regimes de 

chuvas. Fang et al., (2012) analisaram o escoamento e perda de solo em relação aos regimes de 

chuvas e mudanças de uso da terra em uma microbacia na área das Três Gargantas. 
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Nos anos secos ocorre muita evaporação, pois as condições anticíclicas com céu 

limpo, elevada radiação superficial e temperaturas mais altas aumentam a evapotranspiração 

potencial. Isso pode reduzir ainda mais o escoamento. A resposta da bacia hidrográfica a estas 

características climáticas estão representadas no registro histórico do fluxo durante os períodos 

secos. Em ambientes com água limitada, a porcentagem de redução da precipitação é 

amplificada na variação percentual do fluxo. Uma redução proporcional da precipitação 

geralmente resulta em uma redução proporcional do escoamento superficial dois a três vezes 

maior (CHIEW, 2006), e esta proporção de mudanças proporcionais é conhecida como a 

elasticidade da precipitação do fluxo do rio (SANKARASUBRAMANIAM et al., 2001). 

O acúmulo e posterior derretimento do saco de neve em uma bacia hidrográfica 

causa importantes mudanças no regime fluvial, de tal forma que parte do escoamento é 

retardado em relação à taxa de precipitação por razões térmicas (CHORLEY, 1969). De um 

ponto de vista puramente hidrológico, a quantificação da reserva de neve fornece informações 

de interesse inestimável para - pelo menos parcialmente - prever e explicar o ritmo e o volume 

do abastecimento de água no período chuvoso, com todas as consequências que isso tem para 

o planejamento de recursos.  

 

3.8 Curva de permanência de vazões  

A curva de permanência ou de duração de vazões relaciona a vazão (geralmente no 

eixo das coordenadas) e a porcentagem do tempo em que ela é superada ou igualada sobre todo 

o período histórico utilizado para sua construção (geralmente no eixo das abscissas). Representa 

o complemento da função distribuição cumulativa de probabilidade de vazões ou a 

probabilidade de excedência das vazões (QUIMPO e MCNALLY, 1983; VOGUEL e 

FENNESSEY, 1994). 

Segundo Cruz e Tucci (2008), a curva de permanência (ou de duração de vazões) 

relaciona a vazão e a porcentagem do tempo em que ela é superada ou igualada sobre todo o 

período histórico utilizado para sua construção. Assim, segundo Voguel e Fennessey, (1994) a 

curva de permanência representa o complemento da função distribuição cumulativa de 

probabilidade de vazões ou a probabilidade de excedência de vazões. Voguel e Fennessey (1995) 

afirmam que a permanência pode ser interpretada como uma “garantia” ou probabilidade de 

ocorrência das vazões num horizonte de planejamento. 

 A técnica mais freqüente de obtenção da curva de permanência é empírica e 

também amplamente descrita nos livros de hidrologia (TUCCI, 2005, 2007; VILLELA e 
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MATTOS, 1975; VOGUEL e FENNESSEY, 1994). Como se trata de associar freqüências de 

ocorrências às vazões, pode-se ordenar todos os valores de vazão em ordem decrescente e 

associar a cada valor uma freqüência de excedência, utilizando uma posição de plotagem 

empírica (JACOBS e VOGUEL, 1998; CHOW e MAIDMENT, D.; MAYS, 1988) utilizaram 

parâmetros da fórmula de Chegodayev para gerar uma curva de permanência. Pode-se, também, 

em função de objetivos específicos, parametrizar a curva, ajustando uma equação à curva assim 

obtida (CIGIZOGLU e BAYAZIT, 2000; TUCCI, 2005, 2007). 

A permanência de uma vazão representa a probabilidade de excedência dessa vazão 

no tempo (Equação 4 e 5), ou seja, é definida como a probabilidade de ocorrência da vazão 

média diária do rio ser maior ou igual a um determinado valor, no período de sua amostra. 

Usando a terminologia estatística, a curva de permanência é o complemento da função 

densidade cumulativa de probabilidade (FCP) das vazões médias diárias (VOGUEL e 

FENNESSEY, 1994). Essa definição representa uma aproximação de uma função estatística, 

uma vez que as vazões médias diárias não são variáveis independentes. O método consiste em 

atribuir a cada vazão q uma probabilidade de excedência associada p: 

 

p =  1 –  P{Q ≤ q} (4) 

 

p =  1 −  FQ (q)  (5) 

 

Em que p é a frequência de excedência; q é a vazão; P é a função de probabilidade e FQ (q) é a 

função densidade cumulativa de probabilidade das vazões. 

A vazão (percentil) Qp% é frequentemente chamada de função empírica (VOGUEL 

e FENNESSEY, 1994) e pode ser estimada a partir de uma função empírica de percentis 

(probabilidades acumuladas), a partir da escolha de uma posição de plotagem. Uma das mais 

utilizadas para a determinação das curvas de permanência é a equação de Weibull, como nos 

trabalhos de Fennessey e Voguel (1990) e Jacobs e Voguel (1998).  

Sendo i o número de ordem do iésimo valor ordenado de vazão q(i), e n o número de dados 

ordenados, tem-se que a probabilidade de excedência pi de q(i) é dada por as Equação 6: 

 

pi =  1 –  FQ[q(i)] (6) 

 

Em que a posição de plotagem de Weibull (FENNESSEY e VOGUEL, 1990; JACOBS e 

VOGUEL, 1998) correspondente é dada por (Equação 7): 
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pi =  
𝑖

𝑛=1
 (7) 

 

Para considerar a sazonalidade pode-se determinar a curva para cada mês do ano 

com todos os anos da série. Dessa forma, a vazão de permanência 90%, por exemplo, não é 

necessariamente igual para janeiro e julho. Esse tipo de resultado permite distinguir os 

condicionantes mensais e sazonalidade (CRUZ e TUCCI, 2008). 
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4 METODOLOGIA  

4.1 Área de estudo 

O estudo foi realizado na bacia hidrográfica do Rio Babahoyo (Figura 4), entre as 

províncias de Los Rios, Guayas, Cotopaxi, Bolivar, Manabí, Cañar, Chimborazo e Santo 

Domingo, no centro-oeste do Equador.  

A bacia do Rio Babahoyo tem uma superfície de 7.827 km2, é constituída 

basicamente por dois rios originários da Cordilheira dos Andes: O rio Catarama, que nasce no 

extremo nordeste da sub-bacia, e o rio San Pablo de Las Juntas, que nasce no Sudeste até se 

juntar ao rio Catarama para formar o rio Babahoyo. Os habitantes deste território são pouco 

mais de 700.000, mais de 40% vivem na área rural, que é onde a economia é gerada, pois devido 

à sua localização geográfica, às características do solo e às condições climáticas, a agricultura 

é o motor econômico da sub-bacia do rio Babahoyo (CAMPOSANO et al., 2019). 

Um dos afluentes mais importantes do Rio Babahoyo, o Rio Zapotal nasce na 

província de Cotopaxi com o nome de Saquisilí, em seu curso na província de Los Ríos aumenta 

seu volume ao receber tributários para o Piñañati, e Chiricayu, segue seu curso, passa pela 

paróquia de Zapotal, e toma seu nome. Apresenta uma precipitação média anual entre 2000 e 

2500 milímetros. A temperatura varia de 22ºC, chegando a um máximo de 32ºC.  

O Rio Echeandia é um afluente do Rio Zapotal, se localiza na cidade Echeandia 

onde o rio toma seu nome, está localizada em uma zona subtropical e seu maior extensão de 

terreno é montanhoso. Entre os rios mais importantes está o rio Oncebí no Norte, que coleta 

água do rio Runayacu e seus afluentes. Estes rios, por sua vez, são tributários do rio Daule, que 

deságua no Rio Babahoyo, portanto, o sistema hidrológico do território Echeandia forma parte 

da bacia do rio Babahoyo. 

O rio San Pablo, um dos tributários da bacia do rio Babahoyo, apresenta altitudes 

entre montanhosas assim como também solos planos, na bacia do rio San Pablo, a cultura 

principal é o arroz de irrigação. O Rio San Pablo se uno com o rio Catarama formando o Rio 

Babahoyo. 
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Figura 4 - Hidrografia e localização da bacia do Rio Babahoyo  

Fonte: autor (2022)
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O clima da região é influenciado por fatores que modificam o clima sazonalmente 

ao longo do ano: Na qual tem-se o Oceano Pacífico como gerador permanente de massas de ar 

úmido que, juntamente com os efeitos das correntes marítimas (Corrente de Humboldt e 

Corrente de El Niño), são os principais reguladores dos efeitos sazonais do clima.  A bacia do 

rio Babahoyo apresenta médias anuais das variáveis climáticas que vão de temperatura média 

anual 25,5° C, 83% de umidade relativa, 1.050 horas de sol, 1,3 m/s de velocidade do vento e 

uma pluviosidade de 2.200 milímetros. O clima na maior parte do território comporta-se de 

forma homogênea, de acordo com as regiões climáticas do Equador propostas por Pourrut, a 

maior parte do território da bacia tem um clima Tropical Megatérmico Semiúmido, que se 

caracteriza por registrar apenas uma estação úmida e uma estação seca, muito marcada com um 

número de meses úmidos e secos no ano, estes são de janeiro a abril e de maio a dezembro 

correspondentemente. Depois temos um clima Tropical Megatérmico úmido, esta área é 

caracterizada por ter uma estação seca com seis a oito meses secos no ano e uma estação 

chuvosa. A estação chuvosa é de janeiro a abril, enquanto a estação seca se estende de maio a 

dezembro.  

A temperatura máxima varia entre as estações, a estação Babahoyo está localizada 

a uma altitude de 7 m.a.n.m, com uma temperatura máxima de 30°C; e a estação Chillanes, que 

está a uma altitude de 2.300 m.a.n.m, tem uma temperatura máxima de 20°C. A temperatura 

mínima varia, assim como a temperatura máxima, estação Babahoyo registra uma temperatura 

mínima de 22°C, enquanto a estação Chillanes registra uma temperatura mínima de 8°C 

(INAMHI, 2019).  

De acordo ao MAGAP - Ministério de Agricultura y Ganaderia (2019), do ponto 

de vista geológico, as bases dos solos da zona provêm em sua maioria da Formação Geológica 

Quaternária, de origem sedimentar.  

Geomorfologicamente, na bacia inferior do Babahoyo existem modelos de origem 

fluvial, correspondentes a planície aluvial em depósitos aluviais recentes: areias, sedimentos e 

argilas. A bacia superior, pelo contrário, provém dos Piedemonte e vertentes externas do tipo 

correspondente às planícies e ondulações sobre sedimentos detríticos do Quaternário. 

Na parte meia e alta da bacia apresentam solos da ordem Aridisoles e Molisols 

(Figura 5c), sendo os molisols solos em sua maioria negros, ricos em capacidade de troca de 

cátions, muitos comuns em áreas originalmente de pastagens que deram origem à formação de 

um horizonte superior espesso e escuro, com materiais orgânicos abundantes e uma consistência 

e estrutura favoráveis ao desenvolvimento radicular, Na parte baixa da bacia presentam na sua 
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maioria solos da ordem Incepsiols, são solos que apresentam um desenvolvimento 

pedogenético incipiente, dando origem à formação de alguns horizontes alterados; processos de 

translocação e acumulação podem ocorrer. Estes solos têm origem em diferentes materiais de 

origem como materiais resistentes ou cinzas vulcânicas; posições de relevo extremo, fortes 

declives ou depressões ou superfícies geomorfológicas jovens.  

A utilização dos solos é principalmente agrícola (sistemas agrícolas intensivos 

altamente tecnificados), as principais atividades são banana, arroz, café, cacau, milho, palma 

africana e frutos tropicais como manga, laranjas, melão, cana-de-açúcar, entre outros.  

A Tabela 2 mostra as diferentes classificações do uso e cobertura e as mudanças 

que apresentaram através dos anos 1990 e 2016. 

 

Tabela 2 - Classificação das classes de uso e cobertura da bacia do rio Babahoyo. 

Classe de Uso e Cobertura 
1990 2016 

Área (km2) % Área (km2) % 

Agricultura ciclo curto 3.678,4 22 7.600,4 46 

Agricultura perene 5.051,5 31 2.831,2 17 

Florestas antropizadas 0,1 0 1.449,9 9 

Florestas naturais 2.564,5 16 2.307,7 14 

Pastagens 4.760,1 29 1.594,2 10 

Solo exposto 17,9 0 389,5 2 

Urbano 36,0 0 40,6 0 

Água 254,2 2 149,9 1 

Total 16.362,7 100 16.362,7 100 

Fonte adaptada do MAGAP (1990; 2016) 

 

A partir dessas classificações de uso da terra observa-se que há diferença na fração 

da área ocupada por cada classe. Dentre todas as classes, a agricultura perene mostrou um maior 

percentual no que se refere no ano 1990 (Figura 5e), não sendo assim neste aspecto no ano 2016 

(Figura 5f), com decrescimento do 14%. A classe que apresentou evolução mais notável foi a 

agricultura do ciclo curto o qual mostra um acrescimento do 24% na área da bacia. Apenas 2% 

da área da bacia do Rio Babahoyo era ocupada por água em 1990. Em 2016, esse percentual foi 

de 1% mostrando uma redução deste recurso. Na comparação do uso e ocupação do solo em 

decorrência de 26 anos mostra um acréscimo da área plantada em florestas antropizadas com 

um acréscimo do 9% assim como uma redução de 2% em florestas naturais. Segundo Tapia 

(2012) em um estudo anterior diz que o arroz é plantado principalmente nas planícies aluviais 

das províncias de Los Rios, é um produto elevado de consumo interno e externo. A banana é 

cultivada em algumas regiões da costa, é onde encontra o seu melhor local de adaptação e 
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desenvolvimento, é um dos principais produtos agrícolas de exportação do país. As culturas de 

citrus, para além de melão, melancia, ananás e manga estão a ser exportadas para mercados 

internacionais. Na bacia, depois das bananas, gramíneas, cana-de-açúcar e, numa escala menor, 

a cultura do camarão predominam. Todas estas atividades são definidas como intensivas no uso 

do solo e agrotóxicos; tem uma estrada importante, irrigação, manutenção, colheita, embalagem 

e até infraestruturas de comercialização de fruta. 

No sector da bacia média superior, os solos desenvolveram-se em depósitos antigos 

compostos de ardósia, arenito, tufo e rochas, na sua maioria de origem vulcânica, caracterizados 

por solos minerais com um desenvolvimento incipiente de horizontes pedogenéticos, presenta 

em sua maioria solos francos, franco-argilosos e franco arenosos (Figura 5d).  

Na bacia média baixa, constituída por vales fluviais e planícies aluviais costeiras 

com poucas depressões (savanas), predominam solos aluviais recentes, produto das 

contribuições permanentes dos rios que compõem a rede de drenagem, cujas características são 

de texturas finas diversas e estratificadas com sedimentos fluviais e argilosos de profundidade 

variável (cor acastanhada), predominantemente argilosos ou solos franco-argilosos. Estas 

unidades são principalmente ocupadas por culturas de arroz. 
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Figura 5 - Base cartográfica de parâmetros hidrológicos da bacia do Rio Babahoyo - Relevo 

(a) 

Fonte: adaptada do IGM (2012) 
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Figura 5 - Base cartográfica de parâmetros hidrológicos da bacia do Rio Babahoyo. - Rede de 

drenagem oficial (b) 

Fonte: adaptada do IGM (2012).
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Figura 5 - Base cartográfica de parâmetros hidrológicos da bacia do Rio Babahoyo - Classes 

de solo (c) 

Fonte: adaptada do MAGAP (2019) 
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Figura 5 - Base cartográfica de parâmetros hidrológicos da bacia do Rio Babahoyo - Textura 

(d) 

Fonte: adaptada do MAGAP (2019) 

.



45 

 

 

 

Figura 5 - Base cartográfica de parâmetros hidrológicos da bacia do Rio Babahoyo - Uso dos 

solos (e) 

Fonte: adaptada do MAGAP (1990)
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Figura 5 - Base cartográfica de parâmetros hidrológicos da bacia do Rio Babahoyo - Uso dos 

solos (f) 

Fonte adaptada do MAGAP (2016) 
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Figura 5 - Base cartográfica de parâmetros hidrológicos da bacia do rio Babahoyo – 

Temperatura (g) 

Fonte adaptada do INAMHI (2019) 
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Figura 5 - Base cartográfica de parâmetros hidrológicos da bacia do rio Babahoyo – 

Precipitação (h) 

Fonte adaptada do INAMHI (2019) 
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4.2 Modelo digital de elevação para a bacia do rio Babahoyo 

Para realizar a delimitação da bacia, foram utilizados dados do Modelo Digital de 

Elevação (MDE) Shuttle Radar Topography Mission da Agência Americana de Administração 

do Espaço e Aeronáutica (SRTM/NASA), com resolução espacial de 30 x 30 m2 (tamanho do 

pixel). 

A carta utilizada foi codificada por SRTM, e adquirida gratuitamente, em formato 

Geotiff com unidade de altitude em metros, em Sistema de Coordenadas Geográficas, Datum 

Horizontal WGS-84 (World Geodetic System 1984) junto ao United States Geological Survey 

(www.earthexplorer.usgs.gov). 

A carta SRTM tem dados vetoriais digitais a serem usados em SIG. Estas cartas 

SRTM contêm características de corpos d'água, assim como lagos, reservatórios, rios, canais, 

entre outros, criados para análise de recursos hídricos superficiais.  

Segundo a metodologia utilizada por Costa (2008) para atender a demanda técnica 

da modelagem consistente do relevo em SIG e sua integração com outras informações, tem que 

ser realizadas várias operações com o fim de garantir a convergência do escoamento até a foz 

da hidrografia. Ele presenta uma metodologia reunindo o máximo de processos automáticos 

que pudessem ser reproduzidos, com o mínimo de intervenções manuais para a geração do 

modelo digital de elevação hidrologicamente consistente. 

Para delimitar-se a área de interesse, primeiramente utilizou-se o software Global 

Mapper adicionando a ele as imagens SRTM referentes ao local de estudo, depois se exportou 

o arquivo, da região, no formato ASCII para o software ArcMap, e em seguida transformou-se 

o arquivo ASCII em raster utilizando a ferramenta To Raster/ASCII To Raster na caixa de 

ferramentas do ArcMap. Para a obtenção da delimitação automática, da bacia em estudo 

utilizou-se a extensão ArcHydro “terrain preprocessing” do ArcMap. 

Segundo Olivera et al., (2002) a geração de bacias hidrográficas através da 

utilização do MDE obtido do SRTM segue uma sequência tais como o preenchimento de 

depressões espúrias, definição da direção de fluxo, definição do fluxo acumulado e a 

delimitação automáticas das bacias hidrográficas. Estas etapas estão disponíveis na ferramenta 

Terrain Preprocessing da extensão Archydro, e ajudam ao refinamento do MDEHC.  

A ferramenta de remoção das depressões espúrias (fill sinks) modifica o valor de 

elevação sobre o qual a água ficaria presa, permitindo que a água flua através do modelo sem 

qualquer problema.  

http://www.earthexplorer.usgs.gov/
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Esta ferramenta se utilizou para realizar o pré-processamento do MDE original e é 

utilizada para preencher as depressões existentes no modelo. Por exemplo, se uma célula é 

cercada por grandes elevações, a água fica pressa na célula e não pode fluir. Esta função permite 

que as células da depressão sejam modificadas para que atinjam o nível do solo circundante, a 

fim de poder determinar corretamente a direção do fluxo. Isto estabelece a necessidade de 

realizar várias análises que são precursoras da criação da sub- bacia utilizando a camada de 

informação MDE como ponto de partida, que segundo Saghafian et al., (2000) dão lugar à 

criação da direção do fluxo da água superficial.  

A direção de fluxo superficial de água (flow direction) é calculada através do 

método determinístico considerando a direção de maior declividade de um pixel em relação a 

seus 8 pixels vizinhos (ESRI, 2003). Tem a finalidade de montar uma grade digital onde o valor 

de cada pixel representa a direção do escoamento da água. Cada pixel recebe um valor que 

representa a direção para onde a água segue até chegar a ele. Para Olivera et al., (2002) esta 

direção será aquela que levará a água para o pixel vizinho de menor valor de altitude. 

A ferramenta de acumulação de fluxo (flow accumulation) calcula a quantidade de 

água que flui para cada célula a partir de todas as células em declive no raster de saída. A menos 

que o raster de ponderação seja especificado, um peso de 1 é aplicado a cada célula, e o valor 

final é o número de células que fluem para cada célula e as caraterísticas ou definições da 

drenagem (stream definition). 

Na etapa de definição da drenagem (stream definition) se utilizou como limite de 

células de contribuição para formação dos cursos diferentes valores de threshold a fim de forçar 

o MDE a conduzir o escoamento superficial até as novas calhas afinadas. 

Como próximo passo foi desenvolver a camada de segmentação da drenagem 

(stream segmentation). Esta função cria uma grade de segmentos de fluxo que têm identificação 

única. Todas as células da grade possuem um valor específico para esse segmento do trecho 

(ESRI, 2003). Gerando-se uma malha de drenagem e suas respectivas bacias são 

automaticamente delimitadas a partir da identificação de uma confluência ou bifurcação. A 

união dessas sub-bacias é formada a partir desses segmentos, identificando-se as bacias 

hidrográficas de interesse e suas respectivas redes de drenagem. Seguindo a metodologia acima 

descrita, e usando uma variação do valor de acumulação, gerou-se uma nova delimitação para 

a bacia do rio Babahoyo a partir dos dados SRTM com a caracterização morfometrica pra essas 

variações. As redes de drenagem geradas por 1000; 2000; 3000; 4000; 5000; 10000; 15000 e 

20000 células contribuintes e suas áreas respectivas (0,90; 1,80; 2,70; 3,60; 4,50; 9,0; 13,5; 18,0 
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km2) foram utilizadas para posterior comparação das características morfométricas descritas no 

item 5.1.  

A função do delineamento do grid de captação (catchment grid Delination) cria 

uma malha em que cada célula recebe um valor como código de rede a qual indica a que área 

de captação pertence. O valor corresponde ao valor transportado pela rede de drenagem para 

essa área, definido no fluxo de entrada. A partir da grade de ligação à rede de fluxo identificando 

os pixels que correspondem a uma mesma área de contribuição (ESRI, 2003) 

No processo de delimitação da sub-bacia (catchment polygon processing) ocorre a 

transformação do raster em polígono (shape) com as bacias geradas no processo automático 

para cada curso d´água (ESRI, 2003). 

A partir de um ponto de drenagem no ponto mais a jusante da bacia (centro de uma 

rede de células com o maior valor no fluxo de acumulação) (ESRI, 2003). Neste processo 

ocorreu a geração da rede de drenagem. 

Para a validação do MDE é necessário fazer a verificação e correção das 

inconsistências da rede de drenagem na qual utilizou-se a bacia delimitada e caracterizadas 

pelos métodos descritos por Costa (2008), mapas das bacias delimitadas oficiais do Equador 

(MAGAP) e através da extensão ArcHydro (MAIDEMENT, 2002) com dados SRTM. 

Dentro dessa bacia foram realizadas também as delimitações das áreas das estações 

fluviométricas do Rio Zapotal, Rio Echeandia e o Rio San Pablo, assim como suas 

características morfométricas e os estudos das vazões em rios de cada área tal como se mostra.  

 

4.3 Caracterização morfométrica da bacia do rio Babahoyo e afluentes 

A partir dos dados do modelo digital de elevação (MDE) da bacia foram realizadas 

as caracterizações fisiográficas, considerando os seguintes atributos: área, perímetro, 

comprimento do curso principal, comprimento total de drenagem, coeficiente de sinuosidade, 

fator de forma, coeficiente de compacidade, densidade de drenagem, declividade média do rio 

principal e a ordem dos cursos dos rios.  A seguir, explica-se como foram avaliados os atributos 

fisiográficos.  

 

4.3.1 Densidade da rede de drenagem.  

Segundo Christofoletti (1969), correlaciona o comprimento total dos canais ou rios 

com a área da bacia hidrográfica. Para calcular o comprimento devem ser medidos tanto os rios 

perenes quanto os temporários, definida por Horton (1945), pode ser calculada pela Equação 8. 
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𝐷𝑑 =
∑ 𝐿𝑐𝑖

𝑛
𝑖

𝐴𝑏
 (8) 

 

Em que; Dd= densidade de drenagem em km km-2; Lci= comprimento do i-ésimo curso em km; 

Ab= área da bacia em km2. 

Tal índice pode ser aplicado como um indicador do nível de desenvolvimento de 

uma determinada bacia, permitindo inferir sua eficiência de drenagem, podendo estar 

relacionada ao tempo gasto para o escoamento superficial deixar a bacia hidrográfica (LIMA, 

2008). 

 

4.3.2 Declividade média do curso principal (DCp) 

A declividade média do rio principal foi determinada pela equação proposta por 

(LÓPEZ CADENA DE LLANO, 1998). Expressa-se em percentagem, segundo a Equação 9.  

 

D𝐶𝑝 =
(𝐻 max − 𝐻 min )

𝐿
 (9) 

 

Em que; DCp: declividade média do curso principal, Hmax: cota máxima sobre o curso d’água 

(m), H min: cota mínima sobre o curso d’água (m), L: comprimento do rio (m) 

 

4.3.3 Fator de forma da bacia (Rf) 

Mostra a tendência da bacia para as inundações. Quando Rf é semelhante a 1, 

representa uma bacia arredondada. A bacia com um Rf baixo é caracterizada como uma bacia 

alongada, sendo menos provável que tenha chuvas intensas e simultâneas em sua superfície e 

estará sujeita a inundações de menor magnitude do que uma área de igual tamanho com um 

fator de forma maior (HENAOS, 1988). O Rf foi determinado pela Equação 10. 

 

R𝑓 =
𝐴

𝐿2  (10) 

 

Em que; Rf: Relação de forma da bacia, L: comprimento da bacia em km, A: área da bacia em 

km2 

 

4.3.4 Coeficiente de compacidade (Kc) 

O coeficiente de compacidade é um número adimensional que varia com a forma 

da bacia, independentemente de seu tamanho; quanto mais irregular for à bacia, tanto maior 

será o coeficiente de compacidade. Um coeficiente mínimo igual à unidade corresponderia a 
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uma bacia circular. Se os outros fatores forem iguais, a tendencia para maiores enchentes é tanto 

mais acentuada quanto mais próximo da unidade for o valor desse coeficiente (VILLELA; 

MATTOS, 1975). O Kc é calculado conforme a Equação 11.  

 

𝐾𝑐 = 0,28 ∗
𝑃

√𝐴
  (11) 

Em que; Kc: coeficiente de compacidade ou índice de Gravelius da bacia; P: perímetro da bacia 

em km, A: área da bacia em km2. 

 

4.3.5 Tempo de concentração da bacia (Tc) 

O tempo de concentração é muito comumente atribuído ao tempo que leva para que 

uma gota de água caia no ponto mais distante da bacia para chegar ao local do emissário. Isto 

nem sempre corresponde ao fenômeno real, pois pode haver lugares na bacia hidrográfica onde 

a água leva mais tempo para alcançar o fluxo de saída do que o ponto mais distante. Além disso, 

deve ficar claro que o tempo de concentração de uma bacia de captação não é constante, pois 

depende ligeiramente das características da chuva (VELEZ, 2011). 

 

Kirpich (Equação 12): Talvez a fórmula mais utilizada em todo o mundo para encontrar o tc. 

Foi originalmente estimado para as bacias hidrográficas do Tennessee nos Estados Unidos entre 

0,004 e 0,45 km2 com declives entre 3% e 12% e fluxo significativo do canal (LLECLLISH; 

LOAYZA, 2017). 

Kirpich (1940) 

𝑇𝑐 = 0,0653 𝐿0,77 𝑆−0,385  (12) 

 

Chow (Equação 13): Calibrado em 20 bacias hidrográficas rurais entre 0,01 e 18,2 km2, com 

declives entre 0,5 e 9% (AZAZIAN, 2018). 

Chow (1961) 

𝑇𝑐 = 0,1602 𝐿0,64 𝑆−0,32  (13) 

 

Corps of Engineers (Equação 14): indicada por Silveira (2005) para bacias de até 12.000 km2. 

𝑇𝑐 = 0,191 𝐿0,76 𝑆−0,19  (14) 

 

Em que; Tc = tempo de concentração em horas; L, comprimento do curso principal em m e S, 

Declividade média do curso principal (m/m).  
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4.3.6 Ordem dos cursos d’água da bacia 

A ordem dos cursos d’água pode ser determinada seguindo os critérios introduzidos 

por (STRAHLER, 1957). Utilizou-se neste trabalho a classificação apresentada por Strahler, 

em que os canais sem tributários são designados de primeira ordem. Os canais de primeira 

ordem, podendo ter afluentes de segunda e primeira ordens, e assim sucessivamente 

(SILVEIRA, 2001). Os cursos d’água foram feitos através da rede de drenagem gerada pelo 

modelo SRTM.  

Para a definição da hierarquia fluvial de acordo com Strahler, iniciou-se a 

numeração pelos cursos de primeira ordem (aqueles que não recebem contribuição de nenhum 

outro), sendo que dois cursos de 1ª ordem dão origem a um de 2ª ordem, dois de 2ª a um de 3ª, 

e assim por diante. Quando um curso recebe contribuição de outro de ordem menor, sua ordem 

não se altera.  

Quanto maior a inclinação do terreno, maior a velocidade de escoamento superficial 

na rede de drenagem e tributários do canal principal. Alguns parâmetros destacam. 

 

4.3.7 Hipsometria dos dados SRTM 

O mapa hipsométrico foi elaborado a partir do MDE da bacia através da ferramenta 

de análise espacial de superfície (Spatial Analyst /surface) da plataforma Arcgis. 

  

4.3.8 Geração de mapa de declividade 

A inclinação é definida como o ângulo entre a superfície do solo e a horizontal. Seu 

valor é expresso em graus de 0° a 90° ou como percentagem. 

O método utilizado para reclassificações no relevo brasileiro, que a partir das faixas 

sugere a faixa de declividade e o nome de cada unidade (EMBRAPA, 2009) como pode ser 

examinado na Tabela 3. 

Tabela 3 - Faixas de declive  

Declividade (%) Relevo 

0 -- 3 Plano 

3 – 8 Suave ondulado 

8 - 20 Ondulado 

20 - 45 Forte ondulado 

45 - 75 Montanhoso 

>75 Forte montanhoso 

Fonte: EMBRAPA (2009). 
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4.4 Caracterização hidrológica dos solos da bacia do rio Babahoyo.  

Para a estimativa da condutividade hidráulica dos solos foi empregado o modelo 

Rosetta, proposto por Schaap, e Leij (1999) também empregado por Medeiros (2009) e Lopes 

(2013) para a determinação do valor de Ks (mm/d) no qual utiliza-se os dados básicos do solo 

para estimar suas propriedades hidráulicas. No modelo, o cálculo dos parâmetros hidráulicos é 

feito pela análise de um banco de dados armazenado internamente utilizando redes neurais, 

assim para o cálculo da condutividade hidráulica saturada, são utilizadas informações das 

classes texturais.  

Os parâmetros hidráulicos ótimos, relacionados aos dados de entrada (tamanho das 

partículas, densidade aparente, etc.) São obtidos através de um procedimento de calibração 

iterativo. O software está disponível gratuitamente e mais informações podem ser encontradas 

em http://www.ussl.ars.usda.gov. 

 

4.5 Caracterização de vazão dos afluentes da bacia Babahoyo 

Os dados pluviométricos e fluviométricos, utilizados neste trabalho, foram obtidos 

da base de dados disponibilizados pelo Instituto Nacional de Meteorologia e Hidrologia 

(INAMHI, 2019) como pode-se observar na Tabela 4, com base nas coordenadas geográficas 

(latitude e longitude) das respectivas estações.   

Na descrição das estações fluviométricas, os dados disponíveis no banco de dados 

do INAMHI foram valores de vazões diárias.  

 

Tabela 4 - Estações inventariadas para a caracterização da vazão do rio Babahoyo e seus 

afluentes 

Código Latitude Longitude  
Altitude 

(m.s.n.m) 

Séries de 

dados 

N° de 

anos 

Área de 

drenagem 
Instituição 

 Estações pluviométricas 

M0051 662899 9800950  7 1990 - 2014 24  INAMHI 

M0383 690311 9842331  308 1990 - 2014 24  INAMHI 

M0471 687195 9850412  28 1990 - 2014 24  INAMHI 

  

 Estações fluviométricas 

H343 691363 9842361  425 1990 - 2016 26 2980 km2 INAMHI 

H346 674085 9846643  40 1990 - 2016 26 382 km2 INAMHI 

H371 676998 9801128  10 1990 - 2016 26 1387 km2 INAMHI 

Fonte: INAMHI (2019) 
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A metodologia para análise da série de dados de vazão, foi dividida em três fases 

principais, são elas: 1º) Obtenção de dados pluviométricos e fluviométricos, ambos obtidos do 

INAMHI. 2º) Organização dos dados de chuva e vazão, separadamente; 3º) Aplicação dos 

métodos de tendência, precipitação anual média e precipitação média mensal nos dados de 

precipitação, obtenção da curva de permanência para os dados de vazão e obtenção dos 

hietogramas para os dados da vazão e precipitação para a série de 24 anos. 

Os dados pluviométricos foram organizados do ano de 1990 a 2014, totalizando 24 

anos. Já para os dados de vazão, foram organizados os dados desde 1990 a 2016, para a efetiva 

correlação com os dados pluviométricos, para que ambas as séries estejam em períodos iguais.  

A partir dos dados já organizados de chuva, foram organizadas as precipitações 

mensais de cada um dos 24 anos, foram calculadas a precipitação total anual para cada ano. 

Após essa organização e cálculo das respectivas médias mensais para cada período. 

Foi aplicado o método de média móvel para analisar os dados de precipitação das 3 

estações, para a série de dados de 24 anos, onde foram utilizadas as tendencia de período para 

4 anos. Com os resultados das médias móveis é possível analisar se há tendência nos dados de 

chuva e como a curva se comporta. 

Quanto aos dados de vazão, foram considerados dados diários dos 26 anos, afim de 

obter o hietograma e a curva de permanência. Para a formulação do hietograma, resumidamente 

foram correlacionados dados de vazão e chuva para os mesmos períodos. 

Foram determinadas as vazões médias específicas de cada estação e estimada a 

vazão especifica da bacia do rio Babahoyo. 

Segundo Tucci (2002) a vazão específica é de suma importância na compreensão 

do comportamento hidrológico de uma bacia, portanto, a vazão especifica é definida como a 

vazão da bacia dividida pela sua área, conforme verificado na Equação 15.  

 

𝑞𝑒𝑚 =
𝑄 (𝐿.𝑠−1)

𝐴 (𝑘𝑚2)
  (15) 

Em que q é a vazão específica média em L/s-1.km-²; Q a vazão média em m³/s-1; A é a área da 

bacia em km². 

Em síntese, os valores de vazões específicas são resultados da relação entre vazões 

médias, máximas ou mínimas das séries históricas pela área de contribuição de cada posto.  
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4.6 Geração da curva de permanência das vazões  

Para obtenção das curvas de permanência de longo termo que representam a 

probabilidade de um evento ser igualado ou superado será utilizada a formula de Chow et al., 

(1988) (Equação 16).  

 

𝑃 (𝑄 ≥ 𝑄𝑚) =
𝑚−𝑏

𝑛+1−2𝑏
  (16) 

Em que: m = denota a ordem de classificação decrescente de cada uma das vazões; n = número 

total de valores de vazões medidas; b = parâmetro de formula de Chegoayev (b=0,3) (CHOW 

et al., 1988). 

A análise baseou-se na comparação dos três critérios de obtenção das curvas, 

critério da série toda e critério para cada mês do ano com todos os anos da série, assim como 

também a curvas de permanência em escala de tempo (1990 – 2000; 2006 – 2016), examinando 

as mudanças na curva de duração do fluxo (FDC) antes e depois da mudança do uso da 

terra/cobertura. A curva de permanência caracteriza a relação entre a magnitude e frequência e, 

portanto, fornece a gama completa de fluxo ao longo do tempo. As propriedades desta função 

foram investigadas a fim de atribuir parâmetros para lidar com as mudanças do uso do solo. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

5.1 Modelo digital de elevação (MDE) 

Para a determinação da rede de drenagem gerada a partir do MDE foram avaliados 

oito valores de área de acumulação necessários para a geração do início da formação de um 

canal de drenagem. Os valores de testados foram de 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 10.000, 

15.000 e 20.000 células ou pixels. O valor da área de acumulação de fluxo necessário para 

iniciar um novo curso d’água nas bacias avaliadas correspondem a 3000 células (30x30m) com 

resolução de 30m o que equivale a 2,7 km2, este valor foi obtido após a realização da avaliação 

da melhor sobreposição entre a rede de drenagem gerada automaticamente e a rede de drenagem 

oficial do Equador. 

Observa-se na Figura 6, a sobreposição da rede de drenagem gerada, bem como a 

hidrografia oficial. A verificação básica da consistência hidrológica do modelo digital de 

elevação baseou-se na comparação da hidrografia gerada com a disponibilizada pelo órgão-

padrão cartográfico nacional IGM (Instituto Geográfico Militar do Equador, 2012), e na 

delimitação precisa da bacia hidrográfica. Observa-se, que a hidrografia numérica gerada é 

compatível com a rede de drenagem-padrão com um nível de ramificação para 3000 pixels. 

Segundo Costa (2008) uma representação mais próxima da realidade é necessária para 

identificar o curso principal no campo ou utilizar um mapa de referência oficial atualizado, sem 

essa verificação uma rede de drenagem que não represente satisfatoriamente a realidade pode 

ser gerada. 

Optou-se por manter a drenagem numérica gerada para 3000 pixels por apresentar 

melhor coincidência com a drenagem-padrão oficial. Que apesar de se a rede de drenagem 

oficial foi elaborada com a metodologia disponível no passado. A comparação gráfica com a 

carta do IGM foi feita com intuito de sugerir um valor, criterioso, para hidrografia modelada 

(numérica) que tenha uma relação mais próxima com o valor fornecido pela base de dados 

oficial. Busca-se, na utilização do MDE, uma aproximação com a situação “real” para a escala 

em estudo (~1:1.000.000). Estudos realizados por Marques e Silva (2007), Costa (2007) com a 

metodologia descrita, mas com diferentes valores threshold obtiveram resultados satisfatórios 

quando seguiram essa comparação com mapa de referência.  
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Figura 6 - Sobreposição da rede de drenagem SRTM e a rede de drenagem oficial  

Fonte: autor (2022) 

 

Os resultados obtidos com o uso da ferramenta Terrain Preprocessing da extensão 

ArcHydro para a obtenção a geração de um MDE mostra semelhança entre os dados dos mapas 

de referência oficiais do Equador (IGM) e os dados SRTM DEM30. O que equivale a ser um 

passo importante para obter um modelo digital de elevação (COSTA, 2008). 

Os elementos fisiográficos de uma bacia hidrográfica obtidos a partir da extensão 

ArcHydro contribuem para a previsão hidrológica, não só em termos da qualidade dos produtos 

produzidos, mas também pela agilidade, rapidez e economia no levantamento dessas 

características já mencionadas.  
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Tucci (2002) enfatizou a importância de reduzir custos e melhorar a precisão das 

estimativas hidrológicas. Embora a rotina de extensão ArcHydro siga uma sequência lógica, 

tornando-se uma ferramenta útil para determinar caraterísticas fisiográficas, uma das etapas da 

rotina é subjetiva na determinação do número de unidades necessárias para gerar o início do 

curso e suas respetivas áreas de influência. De acordo com Costa (2008) vários autores tem 

usado a determinação da acumulação de fluxo (threshold) como um valor designado sem um 

argumento comprovado, apenas por meio de revisões da literatura que geralmente não 

consideram uma base cartográfica oficial, podendo ocasionar uma caracterização incorreta de 

mal dimensionamento hidrológico. 

Observa-se na Tabela 5 a variação fisiográfica (SRTM/ ArcHydro) para a bacia em 

estudo. A bacia do rio Babahoyo possui uma área de 16.3623 km2 e um perímetro de 1.127 km 

respetivamente, com relação ao resultado dos dados oficiais (7.827 km2, 442 km). O Equador 

tem adotada a metodologia Pfafstetter para a delimitação da bacia do Rio Babahoyo, enquanto 

que para a delimitação da bacia do rio Babahoyo, neste trabalho seguiu o conceito de Tucci 

(1993), onde a bacia hidrográfica é entendida como uma área de captação natural da água da 

precipitação que faz convergir os escoamentos, por meio de suas vertentes, para um único ponto, 

denominado exutório. No presente trabalho, o exutório da bacia hidrográfica a ser delimitada 

esteve situado na foz do rio Babahoyo, a diferença da delimitação oficial a qual foi realizada a 

partir de um trecho do rio principal.  

Na bacia analisada não foram observadas variações com o resultado dos parâmetros 

de fator de forma 0,11 este fator caracteriza uma bacia mais alongada, sendo assim, menos 

propensa a enchentes. O parâmetro Rf auxilia no entendimento de alguns processos hidrológicos 

e no comportamento hidrológico da bacia, segundo Costa (2008); Santos (2007), uma bacia 

com um fator de forma (Rf) baixo é menos sujeita a enchentes que outra de mesmo tamanho, 

porem com maior Rf. Por tanto, o fator de forma não variou à medida que se aumenta o tamanho 

de células de contribuição.  

De acordo com os resultados, pode-se afirmar que a bacia hidrográfica do rio 

Babahoyo mostra-se pouco susceptíveis a enchentes em condições normais de precipitação, ou 

seja, excluindo-se eventos de intensidades anormais, pelo fato de o coeficiente de compacidade 

apresentar o valor afastado da unidade (2,5) e, quanto ao seu fator de forma, exibir um valor 

baixo (0,11), assim indicando de que a bacia não possui forma circular, portanto, mostrando 

uma tendência de forma alongada. 
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Tabela 5 - Variação dos valores fisiográficos da bacia do Rio Babahoyo de acordo aos dados SRTM/ArcHydro 

Parâmetros Unidade 
Número de células acumuladas*(threshold)  

1000 2000 3000 4000 5000 10000 15000 20000 Oficial 

Área (A) km2 
16.366 7.827 

Perímetro (P) km  1.125 442 

Comprimento do curso principal (L) km  384 262 

Comprimento total de drenagem (Ln) km 14.105 10.464 8.805 7.841 7.139 5.317 4.461 3.927 3.109 

Coeficiente de sinuosidade (S) adimensional 0,0085  

Fator de forma (kf) adimensional 0,1 0,04 

Índice de compacidade (kc) adimensional 2,5 1,4 

Densidade de drenagem (Dd) km/km2 
0,9 0,6 0,5 0,5 0,4 0,3 0,3 0,2 0,4 

Tc Kirpich horas 46 23 

Tc Chow horas 37,2 21 

Tc Corps of Engineers horas 47 29 

Declividade média del río principal m 0,006 0,02 

Hierarquia fluvial Strahler 7 7 7 7 6 6 6 6 6 

Fonte: autor (2022) 
* Células com resolução espacial de 30 x 30m 
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A classificação de rios quanto à ordem é possível mensurar o grau de ramificação 

dos cursos d’água, por isso observa-se na Figura 7a uma variação na sua ordem quando se 

aplicou um threshold de 5.000, 10.000, 15.000 e 20.000 (classificado como 6a ordem), isto é, 

quanto maior o tamanho de células menor a quantidade de ramificações do curso principal 

identificadas.  

Conforme resultados encontrados a respeito do parâmetro da densidade de 

drenagem para a bacia quanto aos tamanhos de células a Figura 7b mostra a variação na 

densidade de drenagem na bacia SRTM/ArcHydro mostrando também que os valores da 

densidade de drenagem foram diminuindo à medida que se aplicava valores elevados de células 

contribuintes. Isto é que a quanto menos ramificada a bacia este parâmetro tende a diminuir 

afetando assim a densidade de drenagem da bacia.  

O parâmetro comprimento da rede de drenagem (Figura 7c) apresentou uma elevada 

variação entre os valores de threshold, diminuindo-o à medida que se aumenta o tamanho de 

células. Em um estudo realizado por Gondim e Teixeira (2007) na avaliação da variação da rede 

de drenagem entre dos valores extremos de 500 e 5000 células de threshold, concluíram que a 

seleção do número de células por ocasião da definição da rede de drenagem (stream definition) 

resulta em densidade de malha diferente (maior quando se faz opção por um maior número de 

células), impactando diretamente no máximo comprimento da rede de drenagem.  
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Figura 7 - Variação da rede de drenagem com os diferentes threshold. Ordem dos cursos (a); 

Densidade de drenagem (b); Comprimento da rede de drenagem (c) 

Fonte: autor (2022)  
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O parâmetro de comprimento do curso principal não apresenta variação sendo 384 

km, e sua declividade não apresenta variações devido á interferência da malha de altitudes 

sendo que estão fixas.  

O parâmetro, coeficiente de sinuosidade o qual mostra a influência da carga de 

sedimentos, pela compartimentação litológica, os valores obtidos para a bacia do rio Babahoyo 

para os diferentes valores de threshold aplicados não presentam variação em função da variação 

dos valores das células contribuintes indicando assim um índice de sinuosidade muito baixo, de 

acordo com a Tabela 6. Este fator segundo Costa (2008); Santos (2007) é muito importante por 

ter finalidade de controlar a velocidade de escoamento superficial. Para Riccomini et al., 

(2000), o valor de 1,5 divide arbitrariamente os rios de alto (maior que 1,5) e baixa sinuosidade 

(menor que 1,5). Entretanto, os valores obtidos para a bacia foram menores que 1,5 indicando 

rios de baixa sinuosidade.  

O resultado do tempo de concentração para a bacia do rio Babahoyo com as 

diferentes equações não apresentam alterações nos diferentes valores de threshold, devido o 

comprimento do rio principal não apresentam tendencia à variação sendo bem representada e 

de fácil utilização com os dados SRTM. A Figura 8 mostra a variação da rede de drenagem com 

os diferentes valores de células.  
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 Figura 8 - Rede de drenagem da bacia do Rio Babahoyo com diferentes valores threshold – 1000 (a); 2000 (b) 

Fonte: autor (2022) 

a) b) 
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Figura 8 - Rede de drenagem da bacia do Rio Babahoyo com diferentes valores threshold – 3000 (c); 4000 (d) 

Fonte: autor (2022) 

c) d) 
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Figura 8 - Rede de drenagem da bacia do Rio Babahoyo com diferentes valores threshold - 5000 (e); 10000 (f) 

Fonte: autor (2022) 

e) f) 
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Figura 8 - Rede de drenagem da bacia do Rio Babahoyo com diferentes valores threshold – 15000 (g); 20000 (h). 

Fonte: autor (2022) 

g) h) 
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5.2 Fisiografia das bacias do Rio Babahoyo, Rio Zapotal, Rio Echeandia e Rio San Pablo.  

As características físicas da bacia hidrográfica são elementos importantes no estudo 

de comportamento hidrológico, em decorrência da relação entre essas características e resposta 

hidrológica da bacia.  (DA SILVA, 2009).  

Os resultados obtidos para a caracterização física da bacia hidrográfica do Rio 

Babahoyo mostrados na Tabela 6, tais como: área, perímetro, comprimento e largura da bacia, 

comprimento e altitude dos rios, são essências para a caracterização, interpretação das variáveis 

morfométricas e análise de degradação ambiental ou tendencias de proteção (RODRIGUES et 

al., 2013). 

A área de drenagem encontrada para a bacia do rio Babahoyo foi de 16.363 km2 e 

comprimento do curso principal de 384.km, é classificada como uma macro-bacia (>1000 km2), 

segundo o critério apresentado por Soulsby et al. (2004). Por sua vez, o perímetro (P), que 

consiste no comprimento da linha imaginária ao longo dos divisores de águas, é 1.125 km. 

O rio Zapotal possui uma área de 2.880 km2, apresenta um perímetro de 404 km e 

com um comprimento do curso principal de 120 km, é classificada como uma macro-bacia, por 

possuir área de drenagem entre 100 e 1.000 km2. A sub-bacia do rio Echeandia de área 367 km2 

e comprimento de curso principal de 38 km, é classificada como meso-bacia (>1.000 km2) e a 

sub bacia rio San Pablo tem uma área de 1107 km2 assim como possuir um comprimento do 

curso principal de 59 km e apresentando também um perímetro de 116 e 273 km, 

respectivamente.  

O fator de forma para a bacia do rio Babahoyo foi de 0,1, bem inferior a 1 que 

caracteriza a uma bacia arredondada. Este fator caracteriza uma bacia mais alongada, sendo 

assim, menos propensa a enchentes, pois evidencia menor possibilidade que tenha chuvas 

intensas e simultâneas em sua superfície e estará sujeita a inundações de menor magnitude 

(HENAOS, 1988). Analisando-se os valores da Tabela 6 é possível verificar que a bacia do rio 

Zapotal apresenta um valor (0,20) de (Rf), bem inferior a 1 que caracteriza uma bacia 

arredondada. Este fator caracteriza uma bacia mais alongada, apresentando uma potencialidade 

de ocorrência de pico de enchentes baixa. O fator de forma da bacia do rio Echeandia e San 

Pablo foi igual a 0,03 e 0,3 significando também baixo risco de enchente.  

O coeficiente de compacidade da bacia do rio Babahoyo foi de 2,5, indicando uma 

bacia retangular-oblonga, distante da forma circular, podendo-se intervir que esta bacia está 

menos sujeita a ocorrência de enchentes (VILLELA; MATTOS, 1975). Também se pode 

verificar pelo valor obtido que a forma da bacia não se aproxima da forma de um quadrado. 
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Esta variável e o fator forma avaliam a tendência de inundação e indicam que 

quanto mais irregular a bacia, maior o coeficiente de compacidade. Um coeficiente mínimo 

igual a 1 corresponde a uma bacia circular e, para uma bacia alongada, seu valor é 

significativamente maior a 1. Por tanto, quando seu Kc estiver próximo a 1, a bacia será mais 

suscetível a grandes enchentes (COSTA, 2008). 

 

Tabela 6 - Características fisiográficas das bacias do Rio Babahoyo, Rio Zapotal, Rio 

Echeandia e Rio San Pablo 

Parâmetros 

físicos 
Unidade  

Rio 

Babahoyo 
Rio Zapotal 

Rio 

Echeandia 

Rio San 

Pablo 

Área (A) km2 16.363 2.880 368 1138,7 

Perímetro (P) km 1.125 404 116 291,4 

Factor de forma 

(RF) 
adimensional 0,1 0,2 0,03 0,1 

Coeficiente de 

compacidade 

(Kc) 

adimensional 2,5 2,1 1,7 2,4 

Declividade 

média do curso 

principal (S) 

m/m 0,006 0,04 0,1 0,03 

Comprimento do 

rio principal (L) 
km 384 120 38 88 

Densidade de 

drenagem (Dd) 
km/km2 0,5 0,8 0,7 0,5 

Z max mnsm 2.301 4.317 3.826 2.662 

Z min mnsm 2,0 26 296 8,0 

Tc (Kirpich)  horas 46 9,4 3 7,9 

Tc (Chow) horas 37,2 10 3,5 8,6 

Tc (Corps of 

Engineers) 
horas 46,5 14 5 11,2 

Comprimento da 

rede drenagem 

(Ln) 

km 8.805 2.305 250 558,3 

Hierarquia fluvial Strahler 7 5 5 5 

Fonte: autor (2022) 

 

O coeficiente de compacidade de 2,1 para a bacia do rio Zapotal e rio San Pablo 

(2,4), demostra que a bacia não se aproxima da forma circular, mas sim alongada. Observa-se 

também que a forma da bacia não está próxima da figura de um quadrado e o perfil do curso 

principal indica a declividade do terreno é baixa. Enquanto para a bacia Echeandia o valor 

obtido para este índice foi igual a 1,7 demostrando que a bacia apresenta forma oblonga.  
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A densidade de drenagem é um fator importante na indicação do grau de 

desenvolvimento do sistema de drenagem de uma bacia. Sendo assim, este índice, fornece uma 

indicação da eficiência da drenagem da bacia, sendo expressa pela relação entre o somatório 

dos comprimentos de todos os canais da rede; sejam eles perenes, intermitentes ou temporários; 

e a área total da bacia (ANTONELI; THOMAZ, 2007).  

Christofeletti (1969), destaca que valores menores que 7,5 km/km2 apresentam 

baixa densidade de drenagem. Valores entre 7,5 e 10,0 km/km2 apresentam média densidade. 

Já valores acima de 10,0 km/km2 alta densidade hidrográfica. Já de acordo com Villela e Mattos 

(1975), esse mesmo índice (Densidade de drenagem), pode variar de 0,5 km/km2 em bacias com 

drenagem pobre, a 3,5 km/km2. Observa-se que as bacias Rio Babahoyo, Zapotal, Echeandia e 

San Pablo possuem uma densidade de drenagem de (0,5; 0,8; 0,7; 0,5 km/km2), respectivamente, 

inferindo-se que a bacia se caracteriza como de baixa densidade de drenagem segundo a 

classificação de Villela e Mattos (1975). A densidade de drenagem é um fator importante na 

indicação do grau de desenvolvimento do sistema de drenagem de uma bacia. Esses valores 

ajudam substancialmente o planejamento do manejo da bacia hidrográfica (Cardoso et al., 

2006).  

Os resultados da estimativa do tempo de concentração mostram diferenças entre 

eles já que cada autor estima sua equação para uma bacia com características muito particulares, 

portanto, deve-se ter muito cuidado na seleção do valor mais apropriado para o tempo de 

concentração. Baseada em uma faixa mais ampla ainda de bacias rurais (até cerca de 12.000 

km2) existe a fórmula do Corps of Engineers do exército americano (MOPU, 1987). A equação 

do Corps of Engineers deveria refletir efeitos de armazenamento importantes por que estão 

baseadas em dados de bacias de grande porte. Poderiam, por isso, superestimar os tempos de 

concentração quando aplicadas a bacias menores. Em um estudo realizado por Silveira (2005) 

comparando equações para definição de tempo de concentração em bacias na região semiárida 

avaliou como a mais indicada e consistente a equação de Corps of Engineers para dados de 

bacias de até 12.000 km2. 

Da Silva (2009) no seu estudo de comparação das características morfométricas 

com diferentes valores de threshold usou esta equação para o estudo da bacia do rio Salitre 

encontrando satisfatórios os resultados obtidos em tempo de concentração.  

Na mesma tabela pode ser visto que os tempos de concentração estão diretamente 

relacionados aos comprimentos dos rios que atravessam as respectivas bacias, na Tabela 6 pode 
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ser visto que a bacia do Rio Babahoyo apresenta um maior tempo de concentração e a bacia do 

Rio Echeandia um menor tempo de concentração assim como a menor área de drenagem. 

A partir da hierarquização fluvial de Strahler (1957), a bacia do rio Babahoyo foi 

classificada em sete ordens, enquanto que as bacias do Rio Zapotal, Rio Echeandia e Rio San 

Pablo possuem uma rede de drenagem classificada em cinco ordens, e as bacias caracterizando-

a dessa forma, como considera-se que, quanto mais ramificada for a rede, mais eficiente será o 

sistema de drenagem (Tonello, 2005). 

Uma forma de representar o comportamento do rio principal em relação á 

declividade foi pela execução do perfil longitudinal. Pode-se verificar para a bacia Babahoyo 

(Figura 9a), uma oscilação entre altas e baixas declividades da sua nascente até a foz, as 

tendencias das declividades definem pelo menos três compartimentos distintos no perfil. O 

primeiro considera-se como a parte alta da bacia que vai desde a nascente na cidade de Santo 

Domingo até o quilômetro 40 mostrando uma alta tendencia na declividade desde 2301 m a 328 

m, a partir dos 40 km na mesma cidade de Santo Domingo apresenta uma declividade 

significativa que vão desde 328 m, até o quilometro 140 km com 66 metros acima do nível do 

mar considera-se como a parte meia da bacia em Quevedo, a partir dos 140 km mostrando uma 

declividade plana a qual considera-se como a parte baixa da bacia, mostrando apenas uma 

variação significativa nos valores até o final do curso principal. 

O perfil longitudinal do rio Zapotal (Figura 9b) apresentou 120 km de extensão, 

situando seu ponto mais alto a 4317 metros de altitude na cidade de Pujili se estende até a cidade 

de Ventanas a 26 metros de altitude.  

Situado na cidade de Guaranda o perfil longitudinal da Echeandia (Figura 9c) 

possui uma extensão de 38 km e presenta no seu ponto mais alto a 3.826 metros de altitude, 

estendendo-se até a cidade de Echeandia a 296 metros de altitude, onde ocorre a deságua do rio 

Echeandia.  

O perfil do San Pablo possui suas nascentes na cidade de Chimbo, uma extensão de 

88 km, apresenta uma altitude de 2662 metros até onde ocorre a deságua do rio San Pablo na 

cidade de Babahoyo (Figura 9d).  
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Figura 9 - Perfil longitudinal do curso principal das bacias do Rio Babahoyo (a); Rio Zapotal (b); Rio Echeandia (c) e Rio San Pablo (d) gerado 

pelo SRTM/ARCHYDRO. 

 

Fonte: autor (2022) 
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A hipsometria da bacia do rio Babahoyo obtida segundo distancias de altitudes 

gerado no MDE conforme a Tabela 7, os valores de altitudes na bacia variaram de 2 a 4563 m. 

Observa-se os resultados que a maior parte da altitude, de acordo com a área da bacia, apresenta-

se na faixa entre 2 a 100 m, correspondendo a 52% sendo a área mais plana da bacia no setor 

da planície fluvial, seguida da faixa entre 500 a 1000, 1000 a 1500 correspondendo a 9,0 e 6 %. 

As maiores altitudes representam apenas 3 % da área de estudo.  

De acordo com Castro Jr. (2001), em altitudes elevadas, a temperatura é baixa, e 

apenas pequena quantidade de energia é utilizada para evaporar a água, ao passo que, em 

altitudes baixas, quase toda a energia absorvida é usada para evaporação da água. As altitudes 

elevadas tendem a receber maior quantidade de precipitação, além de a perda de água ser menor. 

Nessas regiões, a precipitação normalmente excede a evapotranspiração, ocasionando um 

suprimento de água que mantém o abastecimento regular dos aquíferos responsáveis pelas 

nascentes dos cursos d’água. 

Tabela 7 - Relação entre altitudes e frequência de ocorrência na bacia do Rio Babahoyo. 

Altitude Área (km2) %  

2 - 100 8.437 52 

100 - 200 1.118 7 

200 - 300 627 4 

300 - 400 524 3 

400 - 500 463 3 

500- 1000 1.466 9 

1000 - 1500 950 6 

1500 - 2000 787 5 

2000 - 2500 707 4 

2500 - 3000 535 3 

3000 - 3500 323 2 

3500 - 4000 270 2 

4000 - 4563 158 1 

Fonte: autor (2022) 

 

Com base nas informações quantitativas extraídas do mapa correspondendo à 

declividade do terreno da bacia do rio Babahoyo, pode se inferir os percentuais de declividade 

da mesma.  

A declividade da bacia hidrográfica é um fator que a velocidade com que se dá o 

escoamento superficial, isto podendo afetar o tempo necessário que leva a água da chuva para 

concentrar-se no leito fluvial que constitui a rede de drenagem da bacia. Este parâmetro está 

relacionado à magnitude dos picos de enchente, maior ou menor oportunidade de infiltração e 
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estar suscetível a erosão do solo dependem da velocidade com que o escoamento flui por cima 

e atravessa os terrenos da bacia. 

Na Tabela 8 da classificação das classes de declividade da bacia do Rio Babahoyo 

(Figura 10), verifica-se que 55% relevo classificado corresponde a plano e suavemente 

ondulado com uma área de 9.091 km2. Enquanto 32% da declividade da bacia são classificados 

como relevo ondulado e fortemente ondulado (5.209 km2) e apenas 2% da área da bacia é 

classificada como forte montanhosa. 

  

Tabela 8 - Classes de declividade da bacia do Rio Babahoyo 

Declividade (%) Relevo Área (km2) Fração 

0 - 3 Plano 5.476 33% 

3 - 8 Suave ondulado 3.615 22% 

8 - 20 Ondulado 2.379 15% 

20 - 45 Forte ondulado 2.830 17% 

45 - 75 Montanhoso 1.679 10% 

>75 Forte montanhoso 384 2% 

Fonte: autor (2022) 

 

Observa-se na bacia Zapotal, os valores de altitudes na bacia variaram de 26 a 4562 

m. A maior parte da altitude, de acordo com a área da bacia, apresenta-se na faixa entre 26 a 

500 m, correspondendo a 39%, seguida da faixa entre 500 a 3000 correspondendo a 42% e as 

maiores altitudes representam 20% da área total da bacia (Tabela 9). 

A análise das características do relevo de bacias hidrográficas é importante, pois 

está diretamente relacionado ao risco de erosão do solo, considerando que com a mecanização 

o relevo apresenta-se como um aspecto ambiental significativo por estar diretamente 

relacionado ao escoamento superficial e a velocidade da água, por tanto, ao transporte do solo, 

nutrientes e agrotóxicos para os cursos de água.  
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Tabela 9 - Relação entre altitudes e frequência de ocorrência na bacia do Rio Zapotal. 

Altitude Área (km2) %  

26 - 100 547 19 

100 - 200 262 9 

200 - 300 137 5 

300 - 400 98 3 

400 - 500 83 3 

500 - 1000 359 13 

1000 - 1500 236 8 

1500 - 2000 215 7 

2000 - 2500 192 7 

2500 - 3000 196 7 

3000 - 3500 190 7 

3500 - 4000 210 7 

4000 - 4562 157 6 

Fonte: autor (2022) 

 

Na Tabela 10 e na Figura 11 mostra-se a classificação das classes de declividade da 

bacia do rio Zapotal, o 25% do relevo é classificado como plano e suavemente ondulado com 

uma área de 699 km2. O 17% da área da bacia é classificada com relevo ondulado. Enquanto 

55% da declividade da bacia são classificados como relevo fortemente ondulado e montanhoso 

(1592 km2) e apenas 4% da área da bacia é classificada como forte montanhosa.  

 

Tabela 10 - Classes de declividade da bacia do Rio Zapotal 

Declividade (%) Relevo Área (km2) Fração 

0 - 3 Plano 334 12% 

3 – 8 Suave ondulado 365 13% 

8 - 20 Ondulado 479 17% 

20 - 45 Forte ondulado 962 33% 

45 - 75 Montanhoso 630 22% 

>75 Forte montanhoso 111 4% 

Fonte: autor (2022) 

 

Na Tabela 11 observa-se as percentagens das altitudes da bacia do rio Echeandia 

cuja altitude mínima é de 298 m, na foz, enquanto sua altitude máxima chega a 3828 m, nas 

áreas de nascentes. Deve-se destacar que predominam as altitudes situadas entre 1000 e 1500 

m, que ocorrem por 28% da bacia, seguidas da classe de 500 a 1000 m, cuja ocorrência dá por 

23% da área, a terceira classe mais representativa foi a de 1500 a 2000 m, que se distribui por 

16% da bacia.  
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Tabela 11 - Relação entre altitudes e frequência de ocorrência na bacia do Rio Echeandia. 

Altitude Área (km2) %  

298 - 400 4 1 

400 - 500 11 3 

500 - 1000 84 23 

1000 - 1500 102 28 

1500 - 2000 57 16 

2000 - 2500 40 11 

2500 - 3000 39 11 

3000 - 3828 31 9 

Fonte: autor (2022) 

 

A declividade do relevo consiste na inclinação da superfície do terreno em relação 

a um plano horizontal, ou seja, relação entre a diferença de altura entre dois pontos e a distância 

horizontal entre esses pontos. A bacia do rio Echeandia apresentou predomínio de altas 

declividades.  

Por meio da Tabela 12 pode-se inferir que a classe mais representativa diz respeito 

ao relevo tipo forte ondulado e montanhosa, corresponde a 77% da área de estudo. Por sua vez, 

12% da área possui relevo declividade da classe ondulado a segunda mais representativa; 

seguida da classe forte montanhoso, que se distribuir por 8% da área da bacia. Por seu turno, a 

declividade a classe plana e suave ondulado somam aproximadamente 3% da área da bacia do 

rio Echeandia (Figura 12). 

 

Tabela 12 - Classes de declividade da bacia do Rio Echeandia 

Declividade (%) Relevo Área (km2) Fração 

0 - 3 Plano 3 1% 

3 – 8 Suave ondulado 7 2% 

8 - 20 Ondulado 42 12% 

20 - 45 Forte ondulado 170 46% 

45 - 75 Montanhoso 114 31% 

>75 Forte montanhoso 31 8% 

Fonte: autor (2022) 

 

O rio San Pablo cuja altitude mínima é 7 m, na foz, enquanto sua altitude máxima 

chega a 3497 m, nas áreas de nascentes. Deve-se destacar que predominam as altitudes situadas 

entre 7 e 100 m, que ocorrem por 33% da bacia, seguidas da classe de 1000 a 1500 m, cuja 
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ocorrência dá por 15% da área, a terceira classe mais representativa foi a de 1500 a 2000 m, 

que se distribui por 13% da bacia (Tabela 13).  

 

Tabela 13 - Relação entre altitudes e frequência de ocorrência na bacia do Rio San Pablo. 

Altitude Área (km2) %  

7 - 100 376 33 

100 - 200 47 4 

200 - 300 30 3 

300 - 400 34 3 

400 - 500 31 3 

500 - 1000 131 11 

1000 - 1500 175 15 

1500 - 2000 150 13 

2000 - 2500 96 8 

2500 - 3000 56 5 

3000 - 3497 13 1 

Fonte: autor (2022) 

 

A bacia do rio San Pablo apresentou predomínio de médias declividades (Figura 

13). Por meio da Tabela 14 pode-se inferir que a classe mais representativa diz respeito ao 

relevo forte ondulado que corresponde a 29% da área de estudo. Por sua vez, 24% da área possui 

relevo declividade da classe plano a segunda mais representativa; seguida da classe montanhoso, 

que se distribuir por 21% da área da bacia. 

 

Tabela 14 - Classes de declividade da bacia do Rio San Pablo 

Declividade (%) Relevo Área (km2) Fração 

0 - 3 Plano 268 24% 

3 – 8 Suave ondulado 132 12% 

3 - 20 Ondulado 119 10% 

20 - 45 Forte ondulado 330 29% 

45 - 75 Montanhoso 240 21% 

>75 Forte montanhoso 50 4% 

Fonte: autor (2022) 
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Figura 10 - Mapa de relevo da sub-bacia hidrográfica Rio Babahoyo  

Fonte: autor (2022) 
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Figura 11 - Mapa de relevo da sub-bacia hidrográfica Rio Zapotal  

Fonte: autor (2022) 
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Figura 12 - Mapa de relevo da sub-bacia hidrográfica Rio Echeandia  

Fonte: autor (2022) 

  



82  

 

 

Figura 13 - Mapa de relevo da sub-bacia hidrográfica San Pablo  

Fonte: autor (2022) 
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Para a análise das curvas de permanência com relação às mudanças de uso de solo 

nas bacias do Rio Zapotal, Rio Echeandia e Rio San Pablo  

De acordo á o uso e ocupação do solo na bacia do rio Zapotal nos anos 1990 a 2016 

(Tabela 15) apresentou mudanças no uso da terra desde à vegetação e corpos de água, resultando 

no solo exposto/área urbana, observa-se a quantificação e o percentual das classes de uso do 

solo na área da bacia, a classe cultura ciclo curto apresentou um aumento do 17% da área total 

da bacia, entre o período de 1990 e 2016. As culturas perenes representavam a forma de uso 

predominante na área da bacia, sendo aproximadamente 33% da área no 1990, essa classe 

durante o intervalo de 26 anos apresentou redução da área total com percentual de 9%.  

Em relação ao solo exposto/área urbanizada, verifica-se um aumento de 0,02% e 

11% entre os anos de 1990 e 2016. A classe corpos d’água obteve percentual de 0,04% para o 

ano 1990 e 0,8% para o ano de 2016 na área do rio Zapotal, apresentando um aumento 

significativo.  

 

Tabela 15 - Classes de uso do solo da bacia do Rio Zapotal 

Classe de Uso e 

Cobertura 

1990 2016 
Diferenças 

entre % Área km2 Fração % Área km2 Fração % 

Agricultura ciclo curto 264 9 750 26 17 

Agricultura perene 963 33 696 24 -9 

Florestas antropizadas 0 0 217 8 8 

Florestas naturais 745 26 619 22 -4 

Pastagens 897 31 260 9 -22 

Solo exposto 11 0,4 315 11 11 

Urbano 0 0 1 0,02 0 

Água 1 0,04 22 0,08 1 

Fonte adaptada do MAGAP (1990; 2016) 

 

De acordo á o uso e ocupação do solo na bacia do rio Echeandia nos anos 1990 a 

2016 (Tabela 16) apresentou mudanças no uso da terra, resultando num aumento no solo 

exposto, observa-se o aumento do pastagens assim como um aumento de 0,6% das florestas 

naturais, enquanto a classe cultura ciclo curto apresentou um aumento do 11% da área total da 

bacia, entre o período de 1990 e 2016. As culturas perenes representavam o 17% apresentando 

uma redução de sua percentagem de 2%. As florestas antropizadas (vegetação arbustiva e 

bosques naturais intervindos) representavam a forma de uso predominante na área da bacia, 

sendo aproximadamente 60% da área no 1990, essa classe durante o intervalo de 26 anos 

apresentou redução da área total com 25%. 
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Tabela 16 - Classes de uso do solo da bacia do Rio Echeandia 

Classe de Uso e 

Cobertura 

1990 2016 Diferenças 

entre % Área km2 Fração % Área km2 Fração % 

Agricultura ciclo curto 85 23 127 35 11 

Agricultura perene 63 17 57 15 -2 

Florestas antropizadas 219 60 127 35 -25 

Florestas naturais 0 0 2 1 1 

Pastagens 0 0 52 14 14 

Solo exposto 0 0 4 1 1 

Fonte adaptada do MAGAP (1990; 2016) 

 

Na análise das mudanças do uso do solo, a bacia do rio San Pablo, possui uma área 

total de 1138,7 km2 e a forma de uso predominante na bacia é a cultura perene, nos anos 

analisados. Essa vegetação durante o intervalo de 26 anos apresentou redução da área total, com 

percentual de 14%. Esta classe compreende as áreas de agricultura de banana, café, cacau e 

arvores frutais. Ressalta-se que os principais cultivos agrícolas da bacia são o arroz e a cana de 

açúcar, esta classe apresentou um aumento do 21%. A classe florestas naturais apresentou 

redução de 13% da área total da bacia, entre o período de 1990 e 2016. Esta redução pode ser 

justificada devido a expansão das atividades agrícolas, que provoca o desmatamento de parte 

da vegetação nativa para o cultivo de culturas. Com a Tabela 17 é possível notar que durante 

todo o período de estudo, enquanto a área natural tendeu a reduzir, a área antropizada na bacia 

tendeu a aumentar.  

Em relação ao solo exposto, verificasse um aumento de 0,5% entre os anos 1990 e 

2016, enquanto a classe corpos de água obteve o percentual 0,2% para o ano 1996, nos 26 anos 

transcorridos observa-se a redução da classe. 

 

Tabela 17 - Classes de uso do solo da bacia do Rio San Pablo 

Classe de Uso e 

Cobertura 

1990 2016 Diferenças entre 

% Área km2 Fração % Área km2 Fração % 

Agricultura ciclo curto 173 15 415 37 21 

Agricultura perene 560 49 397 35 -14 

Florestas antropizadas 0 0 204 18 18 

Florestas naturais 148 13 1 0,1 -13 

Pastagens 254 22 110 10 -13 

Solo exposto 0,2 0 8 0,7 0,7 

Urbano 0,5 0 1 0,1 0,1 

Água 3 0,3 2 0,2 -0,1 

Fonte: adaptada do MAGAP (1990; 2016) 
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5.3 Resposta hidrológica dos solos da bacia do Rio Babahoyo.  

No presente estudo, de acordo à metodologia citada correspondente à estimação de 

valores de Condutividade hidráulica saturada foram gerados os seguintes resultados (Tabela 

18). 

Tabela 18 - Valores estimados da Condutividade Hidráulica Saturada para os solos da bacia 

do Rio Babahoyo. 

Textural Classes 
Rosetta Rosetta 

Classificação segundo a SCS 
Ks (mm/d) Ks (m/d) 

Argilosa 148 0,148 Moderadamente lento 

Franco argilosa 82 0,082 Lento 

Argiloso siltosa 96 0,096 Lento 

Franco argilosiltosa 111 0,111 Lento 

Argiloso arenosa 114 0,114 Lento 

Franco argiloarenoso 132 0,132 Moderadamente lento 

Franco arenosa 382 0,382 Moderadamente lento 

Franco  120 0,12 Lento 

Areia franca 6430 6,43 Muito rápido 

Arenoso 6430 6,43 Muito rápido 

Franco siltosa 183 0,183 Moderadamente lento 

Fonte: autor (2022) 

 

Analisando os resultados da tabela é claro que estes valores são a partir de sua classe 

textural, já que podem presentar valores altos ou muitos baixos de condutividade hidráulica de 

acordo ao tipo de textura e material correspondente. No trabalho de Rudiyanto (2021) estudando 

estatisticamente a condutividade hidráulica saturada entre os modelos de PFTs neurofx PTFs e 

Rosetta conclui que a inclusão da densidade aparente como um preditor aumenta 

significativamente o desempenho dos PTFs. Isto porque a densidade aparente do solo se 

correlaciona com o conteúdo de água saturada, e o conteúdo de água saturada é essencial para 

determinar a retenção de água. Schaap (2001), realizou uma visão geral do desempenho dos 

modelos hierarquizados (Rosetta) para a estimativa dos parâmetros de retenção de água e Ks. 

Sem surpresa, os resultados mostram que as correlações entre os parâmetros ajustados 

aumentam e os valores RMSE diminuem quando são usados mais preditores (H1-H5). O 

conteúdo residual de água é difícil de estimar com todos os modelos, enquanto que o conteúdo 

de água saturada é difícil de estimar sem informações sobre a densidade aparente. A correlação 

para e aumenta consideravelmente quando um ou dois pontos de retenção são adicionados aos 

preditores (H4 e H5).  
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Dos diferentes fatores analisados os valores mais representativos da bacia são os 

solos francos, os solos argilosos, solos franco arenosos e franco argilosos com valores 

estimados de condutividade hidráulica de 0,12; 0,148; 0,382; 0,082 m/dia respetivamente, os 

solos contudo Centurion et al., (1997) menciona que as propriedades hidráulicas do solo são 

afetadas por extensa variabilidade espacial e mudam frequentemente com o tempo, e Reichardt 

e Timm (2004) diz que num determinado solo, a condutividade hidráulica não permanecerá 

constante, devido aos contínuos processos químicos, físicos e biológicos que ali ocorrem, como 

a mudança de complexo de íons trocáveis e a migração de partículas de argila durante o 

escoamento superficial. Assim como em um trabalho realizado por Zimmermann (2011), os 

resultados obtidos pelo modelo Rosetta foram os melhores valores calibrados por meio de 

modelagem hidrológica matemática realizada na bacia do córrego Ludueña, Argentina, em 

solos com texturas franco siltosas. Num trabalho realizado por Barbecho e Calle (2012) na bacia 

do rio Tarqui no Equador, estimaram valores de Ks para solos francos argilosos, franco 

arenosos, argilo siltosos, argilo arenosos (0,05 m/d; 0,49 m/dia; 0,006 m/d; 0,25 m/dia) 

respetivamente.  

 A condutividade hidráulica saturada foi classificada segundo o U.S Soil 

Conservation Service (2008), como moderadamente lento, no entanto a condutividade 

hidráulica com solos de areia franca e arenosos tem uma condutividade hidráulica 6,43 m/dia, 

os rangos de condutividade hidráulicas saturadas para uma textura arenosa podem dizer que 

existe uma maior probabilidade de infiltração de água através do solo, assim Cauduro e 

Dorfman (1988), estabelecem que a textura é um atributo importante para o estabelecimento de 

previsões relacionadas à capacidade de retenção de água no solo, taxa de infiltração, 

condutividade hidráulica e fertilidade.  

Após termos determinado os valores da Condutividade Hidráulica Saturada para 

cada textura, procedemos através de um mapa de pontos para caracterizar o parâmetro 

Condutividade Hidráulica dentro da bacia do rio Babahoyo, obtendo como resultado a Figura 

14.  

Também se representaram a variabilidade da Ks para as três sub-bacias localizadas 

dentro da bacia do Rio Babahoyo, obtendo uma Ks média para cada uma das sub-bacias, o Rio 

Zapotal (Figura 15) apresentou uma média estimada de 0,021 m/dia com valores mais 

representativos sendo solos franco argilosos e franco arenosos , o Rio Echeandia (Figura 16) 

com valores representativos de solos franco arenosos e o Rio San Pablo (Figura 17) com solos 

argilosos e franco argilosos apresentaram uma média Ks de 0,21 e 0,126 m/dia respetivamente. 
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Figura 14 - Condutividade Hidráulica da bacia do Rio Babahoyo 

 Fonte: autor (2022) 
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Figura 15 - Condutividade Hidráulica da sub-bacia do Rio Zapotal 

Fonte: autor (2022) 
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Figura 16 - Condutividade Hidráulica da sub-bacia do Rio Echeandia  

Fonte: autor (2022) 
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Figura 17 - Condutividade Hidráulica da sub-bacia do Rio San Pablo  

Fonte: autor (2022) 
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Os resultados apresentados acima nos dão uma ideia da variabilidade da 

Condutividade Hidráulica dentro da bacia do rio Babahoyo, o que nos leva a entender que a 

caracterização deste parâmetro, sendo uma função da geologia e das características do solo, é 

complexa, pois necessitaríamos de uma grande quantidade de informações sobre os parâmetros 

e características do solo, de modo que mesmo ao gerar a descrição das classes de textura e sua 

posterior ligação com os valores da Ks, ficamos com uma ideia limitada deste parâmetro.  

A medição e representação tradicional dos Ks são realizadas em escala de coluna 

de solo de laboratório e escalas de campo. Entretanto, os modelos de superfície terrestre e 

modelos climáticos globais exigem os parâmetros em quilômetro e escalas ainda maiores, o que 

representa um desafio para a estimativa por PTFs para estas aplicações. A condutividade 

hidráulica saturada é conhecida por variar com as escalas (PACHEPSKY E HILL, 2017; 

PACHEPSKY E RAWLS, 2004; VEREECKEN et al., 2010). Neuman (1994) sugeriu que o 

log permeabilidade do meio poroso pode ser considerada como funções aleatórias de múltiplas 

escalas em um continuum. Ele demostrou que o logaritmo da permeabilidade efetiva varia como 

um poder do comprimento característico, sendo este último tratado como a escala de suporte de 

um teste de permeabilidade para meios geológicos. Os dados usados para desenvolver PTFs 

para condutividade hidráulica saturada, portanto, devem ser consistentes em escala, por 

exemplo, todos na escala laboratorial solo-coluna. Como Ks depende da escala por natureza, os 

efeitos de escala da condutividade hidráulica saturada devem ser considerados na aplicação de 

PTFs utilizados em escalas de captação, regionais e globais. É difícil medir Ks em escalas de 

quilometragem e ainda mais difícil quantificar o erro e o viés associados. Os parâmetros, 

portanto, devem ser avaliados e acessados utilizando experimentos numéricos como modelos 

de superfície terrestre, modelos numéricos de previsão meteorológica e modelos climáticos 

globais, quantificando os processos hidrológicos, feedbacks de vegetação, energia de superfície 

e respostas climáticas globais. 

De uma forma de relacionar a Ks com o escoamento superficial, Loague (1992) 

utilizou a textura do solo para estimar a distribuição espacial da condutividade hidráulica 

saturada para uma pequena bacia de drenagem, e estes valores foram inseridos em um modelo 

de chuva-vazão de base quase física. O desempenho do modelo usando estimativas baseadas 

em textura de Ks não foi tão bom quanto o desempenho do modelo usando estimativas de Ks a 

partir de medições de campo. Este estudo sugeriu que a textura do solo não era um substituto 

para os dados reais de campo quando se parametrizou Ks para modelos de resposta hidrológica 

de base física (LOAGUE, 1992).  
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5.4 Analise hidrológica da bacia do Babahoyo  

5.4.1 Precipitação anual 

A variação da precipitação média anual registrada na estação meteorológica do rio 

Zapotal durante os anos 1990-2015 (vinte e cinco anos), mostra uma tendência de aumento da 

precipitação ao longo do tempo. A faixa na qual a precipitação média anual é observada varia 

entre 988 mm no ano 2000 a 5.716 mm no ano 1997 apresentando a precipitação máxima anual, 

sendo a média de 2.106 mm (Figura 18).  

Para analisar a variabilidade temporal das precipitações anuais, foram construídos 

gráficos com a média móvel a 4 anos. Conforme a média móvel, a precipitação anual evidencia 

a grande variabilidade da precipitação anual.  

 

Figura 18 - Precipitação Total Anual (mm). Estação Rio Zapotal. 

Fonte: autor (2022) 

Nota: Linha verde: média móvel de 4 anos 

 

Embora a Figura 18 mostre uma variação na precipitação, estas são apenas 

tendências, com grandes variações interanuais, típicas da precipitação anual nestas regiões. A 

diferença entre o valor máximo de 5.716 em 1997 e o valor mínimo de 988 mm, mostra uma 

grande variação na precipitação anual total, produzindo períodos úmidos e secos.  

A análise do período de registro da precipitação anual na estação meteorológica do 

rio Echeandia conforme a média móvel a 4 anos, podemos indicar que a variação ao longo do 

tempo da precipitação anual tem uma forte tendência a decrescer a precipitação os últimos 10 

anos da série histórica (Figura 19). 
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O intervalo de precipitação anual varia de 558 mm a 4.251 mm. O valor médio 

anual de pluviosidade é de 2.196 mm de precipitação.  

 

Figura 19 - Precipitação Total Anual (mm). Estação Rio Echeandia 

 

Fonte: autor (2022) 

Nota: Linha laranja: média móvel de 4 anos 

 

Uma análise da precipitação anual total no período 1990 mostra que a diferença 

entre o valor máximo de 4251 mm em 1997 e o valor mínimo de 558 mm de precipitação em 

2011 mostra uma grande variação.  

Com a análise da precipitação anual na estação no rio Babahoyo (Figura 20), pode-

se observar que nos últimos 24 anos a tendência da precipitação diminui acentuadamente com 

o tempo. A diferença entre o valor máximo de 4.408 mm em 1997 e o valor mínimo de 965 mm 

em 2005 mostra uma variação muito ampla de 3.443 mm, o que marca períodos extremos de 

muito chuvoso (excesso de chuva) e muito seco (déficit de chuva). 

Para analisar a variabilidade temporal das precipitações anuais, a figura mostra uma 

linha média móvel a 4 anos, conforme a essa linha, as precipitações totais anuais apresentam 

tendência variável, crescente e decrescente, em todo o histórico.  
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Figura 20 - Precipitação Total Anual (mm). Estação Rio Babahoyo. 

Fonte: autor (2022) 

Nota: Linha azul: média móvel de 4 anos 

 

O acumulado total anual de chuvas entre os anos da série histórica (1990 a 2014) 

das 3 estações pode ser analisado na Figura 21. 

Como resumo da análise da precipitação média anual, em 1997 houve um aumento 

extraordinário da precipitação nas estações de Zapotal, Echeandia e Babahoyo, coincidindo 

com o fenômeno El Niño, de acordo com CLIRSEN (2009). 

 

Figura 21 - Precipitação anual das três estações de estudo. 

Fonte: autor (2022) 
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A precipitação acumulada ao longo do ano 1997 e 1998, por exemplo em Guayaquil, 

excedeu 4.000 milímetros, de acordo com o INAMHI. A terra ao longo da costa tem um sistema 

de drenagem natural pobre, uma situação que, juntamente com as chuvas extraordinárias, 

causando assim as crescidas dos rios. Estas inundações coincidiram com o alto nível do mar, o 

que tornou a drenagem e evacuação da água ainda mais difícil e inundou extensas áreas. 

A variabilidade climática com suas constantes mudanças é motivo de preocupação 

devido às consequências que ela tem sobre os grupos humanos e o meio ambiente natural. Um 

dos problemas para estimar esta variabilidade são os pequenos registros, as continuidades 

temporais e a falta de homogeneidade que existem em países em desenvolvimento como o 

Equador (ANDRADE; MOREANO 2013). 
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5.4.2 Vazões de rios na bacia do Babahoyo  

Os resultados da análise da caracterização da vazão foram tratados também, na 

forma de gráficos, permitindo assim, a visualização conjunta das duas variáveis. Assim, 

observa-se na Figura 22, informações sobre valores diários do regime fluviométrico e o 

comportamento hidrológico da bacia hidrográfica Babahoyo, representada por três afluentes 

importantes, no período de 1990 a 2016. Observa-se que, em cada posto selecionado ao longo 

da bacia existe uma relação dinâmica do regime fluviométrico e o comportamento 

pluviométrico. Sendo que, durante a estação chuvosa de dezembro a junho, ocorre um aumento 

nos valores de vazão, de outro modo, durante o período de estiagem, os valores tendem a 

diminuir. Desta forma, pode-se dizer que a área de estudos possui um padrão de variabilidade 

intra-anual, onde ocorre um período de cheia seguido de um período de estiagem, o que 

demonstra a presença de sazonalidade na bacia. 

Analisando as vazões máximas da estação fluviométrica do rio Zapotal observa-se 

que se concentram no período de janeiro a abril. A vazão máxima registrada na bacia foi de 

1.311,7 m3.s-1, ocorrido em novembro de 1997. Um evento extremo para o período que foi 

causado pelo fenômeno El Niño. O maior valor de vazão observado para o período de cheias 

corresponde a 1.272,8 m³.s-1 ocorrido em fevereiro de 1994. 

As vazões máximas registradas ocorrem durante os meses de fevereiro a abril, em 

resposta ao acúmulo da precipitação, desde o início da estação chuvosa e ao próprio período de 

retardo. Em contrapartida, os menores valores fluviométricos ocorrem nos meses de agosto a 

novembro. 

O posto localizado na porção central da bacia (Rio Zapotal), apresentam os valores 

de vazão de pico, sendo 1.311,7 m³.s-1. Já nos postos do Rio Echeandia e Rio San Pablo, 

registram-se valores máximos de vazão (322,5 m³.s-1, 283,2 m³.s-1), respectivamente. 

Os volumes de escoamento superficial nos rios San Pablo, Catarama e na bacia 

superior e média do rio Vinces quantificam os volumes da província de Los Rios, estes atingem 

um valor total anual de 12.200 hm³ por ano, o que resulta no abastecimento anual de água 

superficial da província (TAPIA, 2012). De acordo com Gonzalez (2019), O rio Babahoyo, 

como principal tributário possui um volume médio anual de escoamento de 12 hm3/ano. Uma 

vazão média anual de 380,0 m3.s-1, dos quais o fluxo médio mensal máximo ocorre em março, 

com 960,0 m3.s-1 e o fluxo médio mensal mínimo é outubro com 40,0 m3.s-1. 
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Figura 22 - Hidrograma e hietograma das estações do Rio Zapotal (a), Rio Echeandia (b), Rio 

San Pablo (c) 

Fonte: autor (2022) 
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O comportamento das médias gerais mensais de precipitações e vazões (1990 a 

2016) de cada posto pluviométrico e fluviométrico selecionado estão sumariados nos gráficos 

contidos na Figura 23. A análise dos referidos gráficos demonstram a relação entre as duas 

variáveis dentro da área de estudos. Na elaboração dos mesmos foram considerados todos os 

meses do ano, para assim analisar o comportamento hidrológico nos meses chuvosos e de 

estiagem.  

De modo geral, todas as estações apresentaram praticamente o mesmo 

comportamento hidrológico quando se compara os picos e as baixas de vazões em comparação 

com as precipitações, devendo-se considerar apenas o retardo do aumento da vazão em relação 

ao início das chuvas. Verificou-se dentro da estação chuvosa que o sucessivo aumento na 

quantidade de chuvas de dezembro a junho acompanha a resposta do regime de vazões, ou seja, 

ocorre também um progressivo aumento no escoamento das águas. O auge desse processo se 

dá entre os meses de fevereiro e março, em que o volume de precipitação médio já é alto em 

comparação aos demais meses, somado as demais chuvas acumuladas que o influenciam. 

De maio a junho, os volumes totais médios de chuvas mensais reduzem 

progressivamente, provocando também uma queda nas vazões. Até o final do período de 

estiagem, que é em dezembro, os picos de vazões são cada vez menores, sendo que o trimestre 

de outubro a dezembro é caracterizado como o período de maiores baixas no regime 

fluviométrico, onde os escoamentos são mantidos pelos fluxos de base e, o menor ou maior 

fluxo vai depender da capacidade de armazenamento do aquífero. 

A título de exemplo tem-se a estação do rio Zapotal, mostra que diante da queda da 

precipitação média mensal de maio a novembro (175 mm – 13 mm), as vazões médias mensais 

continuam descendo (165,3 m³.s-1 – 17,1 m³.s-1). Fato este que também ocorre em as estações 

do rio Echeandia (163 mm – 61 mm); (25,0 m³.s-1 – 3,4 m³.s-1) e do rio San Pablo (138 mm – 

29 mm); (89,6 m³.s-1 – 1,4 m³.s-1). 
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Figura 23 - Precipitação e vazão média mensal da estação do Rio Zapotal (a), Rio Echeandia 

(b), Rio San Pablo (c) 

 

Fonte: autor (2022) 
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A Figura 24 apresenta as vazões específicas, de valores diários do período 1990 – 

2016, para cada posto selecionado ao longo do tempo, a dinâmica dos valores qem é mostrada 

justo com o comportamento fluviométrico. Como mencionado anteriormente, os valores das 

estações pluviométricos mostram uma marcada sazonalidade, uma época chuvosa e de 

estiagem. Analisando as vazões médias especificas da estação do rio Zapotal (Figura 24a) 

constata-se que cada ano as vazões médias específicas máximas ocorrem geralmente nos meses 

de fevereiro e março, com vazões especificas de 440,1 L.s-1.km-2. Esses picos podem ser 

explicados pelas altas precipitações de 1663 mm. Nos meses de estiagem (agosto a dezembro) 

observa-se vazões específicas mínimas de 9,0 L.s-1.km-2.  

Na Figura 24b, observa-se as vazões específicas do posto fluviométrico do rio 

Echeandia, a longo do todo período pode se analisar que existem dois períodos hidrológicos, 

em que 1990 - 2009 representa um período hidrológico com vazões pico uniformes, enquanto 

desde o período 2010 a 2016 mostra um aumento nas vazões pico, no ano 2013 apresenta a 

mais alta com 844,1 L.s-1.km-2 em abril, verificou-se que em 2013 o total de precipitação foi de 

1531 mm. Nos meses agosto a dezembro observa-se vazões mínimas específicas de 3,0 L.s-

1.km-2.  

Na estação do rio San Pablo (Figura 24c) no período 1990 – 2016, pode-se observar 

um vazio na série de dados de vários anos. O ano de 2016 é o ano de maior volume escoado, 

alcançando o maior pico em março com 200,4 L.s-1.km-2, neste mesmo ano, comparado ao 

regime fluviométrico, contabiliza-se neste mesmo ano um total de 1926 mm, não se pode 

afirmar que este aumento se deveu a entrada de água pelas chuvas na bacia.  

No período de estiagem, se observaram vazões específicas mínimas de 1,0 L.s-1.km-

2.  
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Figura 24 - Vazão específica diária das três estações de estudo; Rio Zapotal (a), Rio 

Echeandia (b), Rio San Pablo (c) 

Fonte: autor (2022) 
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A vazão específica, que foi mencionada anteriormente, é a vazão média distribuída 

pela área de drenagem da bacia hidrográfica. Portanto, o estudo apresenta a vazão específica de 

acordo com a área de abrangência de cada estação fluviométrica. As estações selecionadas para 

análise de dados na bacia hidrográfica do Rio Babahoyo.  

As vazões específicas médias são apresentadas, em ordem crescente de área de 

drenagem de cada posto, na Tabela 19, bem como os desvio padrão e coeficiente de variação.  

Pela observação da Tabela 19 e da Figura 25, percebe-se que, para a vazão 

específica média, apresenta 52,4 L.s-1.km-2 no posto do Rio Echeandia, que possui área de 

drenagem de, respectivamente, 382 km2, comparando-se os postos Rio San Pablo e Rio Zapotal, 

a vazão específica média é de 60,6 L.s-1.km-2 e 50,7 L.s-1.km-2, respetivamente. Quando a 

comparação é realizada entre os postos, variam a área de drenagem e as vazões específicas. 

Analisando os valores das vazões específicas, pode-se notar que existe uma grande 

variabilidade na vazão quando a estação do Rio San Pablo é comparada com a estação do Rio 

Zapotal e Echeandia, para tanto também foi analisado o coeficiente de variação (CV) a fim de 

avaliar os quão dispersos estão os valores de vazão específica diária em relação à média, onde 

se obteve um coeficiente de variação de 78 %; 98% e 100% indicando alta dispersão dos dados 

em relação à média. 

 

Tabela 19 - Distribuição da vazão específica diária na bacia hidrográfica do Rio do Babahoyo 

por estação fluviométrica. 

Estações 

fluviométricas 
Curso d'água Área (km2) q (L.s-1.km-2) 

Desvio 

Padrão 
C.V (%) 

H343 Rio Zapotal 2980 50,7 65 78 

H346 Rio Echeandia 382 52,4 53 98 

H371 Rio San Pablo 1387 60,6 61 100 

Fonte: autor (2022) 

 

A Figura 25 apresenta a tendência de distribuição da vazão específica, das três 

estações fluviométricas, assim como a área de captação e os números de dados da série 

histórica.  
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Figura 25 - Vazão específica média para as três estações fluviométricas da bacia do Rio 

Babahoyo  

Fonte: autor (2022) 

 

Segundo Tucci (2002), existe uma tendência de que a vazão especifica se reduz com 

o aumento do tamanho da área de drenagem, isto difere com os resultados encontrados na bacia 

do rio San Pablo, que mostra uma maior vazão média específica com respeito à bacia do rio 

Echeandia a qual tem uma área menor. A fim de avaliar se houve interação entre as variáveis 

categóricas, área da bacia, vazões específicas médias e a série de dados diários foi realizado o 

teste da ANOVA.  

As bacias do Rio Zapotal e do Rio Echeandia não diferem significativamente, 

mostrando a tendencia antes mencionada por Tucci (2002), não sendo o mesmo caso com a 

bacio do Rio San Pablo mostrando alta significância comparada com as outras sub-bacias.  

A Tabela 20 apresenta as estatísticas de regressão das variáveis independentes 

vazão diária (Q) das três estações, a hipótese nula é rejeitada se o Valor P for muito pequeno, 

tal que menor que 0,05 (nível de significância) (TRIOLA, 2005). A partir do resultado da 

análise estadístico ANOVA em que o Valor P foi de 0,0001, sendo que de acordo à Tabela 21 

e a Figura 25, o Rio San Pablo tem uma vazão média especifica significativamente maior do 

que o rio Echeandia e o rio Zapotal (P < 0,05, Tabela 20).  

Com análise de variância indicou que existe diferencia entre esses três grupos, 

podemos dizer que a quantidade de dados influenciou de forma significativa na vazão específica 

média, de forma que com a falha na série histórica da estação do Rio San Pablo não ocorreu a 
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tendencia mencionada por Tucci (2007), mas sim que determinadas anomalias pertinentes a 

bacia hidrográfica de estudo poderá alterar esta tendência, pudendo ser estas a falta de dados 

fluviométricos a anomalia para o seu cálculo.  

 

Tabela 20 - Análise de variância (ANOVA) entre área da bacia, vazão específica diária e a 

quantidade de dados das séries históricas 

Grupo Contagem Média  Unidade Valor-P 

Rio Zapotal 8415 50,7 L.s-1.km-2  

Rio Echeandia 7213 52,4 L.s-1.km-2 0,0001 

Rio San Pablo 3280 60,6 L.s-1.km-2  

Fonte: autor (2022) 

 

5.4.3 Curvas de permanência das vazões 

De diferentes perspectivas práticas (potencial hidroelétrico de um rio, projeto de 

sistemas de drenagem, influência das obras hidráulicas em diversas atividades, processos 

erosivos, entre outros) uma das questões mais importantes em relação à descarga de águas 

subterrâneas nos rios é definir qual é o fluxo que o sustentará na estação seca. Para determinar 

isto, é necessário examinar como o fluxo de um rio varia durante um ciclo anual completo, ou 

melhor ainda, plurianual. A maneira mais fácil de realizar tal exame é preparar uma curva de 

permanência, com frequência cumulativas, mostrando fluxos versus a porcentagem de tempo 

em que um fluxo é igualado ou excedido. Muitas vezes é útil analisar os fluxos máximos 

característicos (Q2,7, igual ou superior a 10 dias por ano), fluxos de seca Q97,2 (igual ou superior 

a 355 dias), Q50, entre outros. 

Obviamente, para condições de fluxo baixo, que se supõe serem sustentadas apenas 

por descarga de águas subterrâneas, a ponta final da curva de permanência é de maior interesse. 

O índice de fluxo baixo mais comum é o chamado Q95, ou seja, igualou ou excedeu 95% do 

tempo. A popularidade do Q95 como taxa de fluxo base deve-se ao fato de que a maioria das 

curvas de permanência devem ser suportadas por dados que permitam uma leitura precisa do 

Q95, enquanto os percentis mais altos Q97 ou Q99 não podem ser definidos com tanta precisão 

(YOUNGER, 2007).  

A bacia do rio Zapotal apresentou vazões Q90 de 12,4 m3.s-1, chegando a atingir 

uma vazão extrema de 1.311,7 m3.s-1, sendo a maior vazão dentre as 3 series históricas. As 

demais estações, apresentaram menores vazões em suas medias históricas, a saber, Echeandia 

(3,2 m3.s-1) e San Pablo (1,9 m3.s-1). A Figura 26 a, b, c apresentam as curvas de permanência 

com as vazões medias diárias observadas.  
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Figura 26 - Curva de permanência das vazões diárias da série toda para as estações: a) Rio 

Zapotal, b) Rio Echeandia, c) Rio San Pablo. 

 

Fonte: autor (2022)  
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Num estudo realizado no município “El Altar” por Viñan (2016) em conjunto com 

o Governo Autônomo Descentralizado e a Escola Superior Politécnica de Chimborazo no 

Ecuador estabeleceram como vazão de outorga para a Central Hidroelétrica “El Altar”, a vazão 

de permanência apresentada 99% do tempo, sendo 8,0 m3.s-1, de acordo com a frequência com 

que ocorrem as vazões e a permanência que tem durante um período considerável.  

Não acontece desta forma quando comparada ao rio Cutuchi, em Cotopaxi onde 

determinou-se o a vazão de outorga de 6,6 m3/s-1 que é excedida ou igualada o 90% do tempo 

de observação, assim como a vazão de estúdio o Rio Cutuchi apresenta dois períodos de cheias 

e estiagem assim como uma grande variabilidade interanual. Sendo assim, nos dois casos 

mencionados, determinou-se a vazão de outorga de acordo à análise da frequência das vazões 

durante o período.  
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As vazões medidas na bacia do Rio Zapotal foram analisadas quanto a sua 

frequência de permanência. seguindo o gráfico apresentado, é possível observar que a vazão 

especifica presente na estação do Rio Zapotal (Figura 27a) em 90% da série, é de 

aproximadamente, 4,2 L.s-1.km-2. Dada a distribuição temporal das chuvas analisados, o Q70 é 

interpretado como representativo do fluxo base sendo 7,5 L.s-1.km-2.  

Seguindo o gráfico apresentado na Figura 27b, é possível observar na estação do 

rio Echeandia que a vazão Q90 presente é 8,3 L.s-1.km-2 com possibilidade de excedência. O 

fluxo base sendo 16,0 L.s-1.km-2. 

A curva de permanência para a o rio San Pablo (Figura 27c) apresenta que a vazão 

no 90% da série, é de 1,4 L.s-1.km-2, e como fluxo base 8,3 L.s-1.km-2.  

Cruz e Tucci (2008), relatam a importância da curva de permanência como 

ferramenta para estabelecer a vazão de referência, para que seja mantido o equilíbrio do meio 

ambiente além de estabelecer os volumes das outorgas para os diversos usos. Cada órgão gestor 

do recurso hídrico, estabelece qual vazão de referência será utilizada, Q75%, Q95%, Q90%, 

entre outras. 

Por exemplo, no Brasil, numa área de estudo que compreendem bacias que 

deságuam nas Baías da Ilha de Santa Catarina (BISC). A vazão com frequência de permanência 

de 95% tem sido adotada como valor de referência para aplicação da outorga do direito de uso 

da água superficial (ANA, 2013, JORGE SANTOS; CUNHA, 2013) e para estabelecimento da 

condição de preservação e conservação ambiental do corpo de água através de métodos 

hidrológicos (SARMENTO, 2007). 

Outro estudo realizado na bacia hidrográfica do rio Gurupi localizada no estado do 

Pará e Boa Vista do Gurupi e Junco pertencentes ao estado do Maranhão, a vazão de 

permanência outorgada pela Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Pará (SEMAS) é Q95% 

de acordo com a Resolução CERH nº 10 de 2010.  
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Figura 27 - Curva de permanência da série toda para as estações: Rio Zapotal (a), Rio 

Echeandia (b), Rio San Pablo (c) 

Fonte: autor (2022) 
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Ao analisarem-se as curvas de permanência pelo método mês a mês na estação 

Zapotal, foram obtidos valores para a vazão de referência Q90, que variaram entre 2,7 L.s-1.km-

2 (mês de dezembro) e 60,3 L.s-1.km-2 (mês de fevereiro).  

O método de estimativa da a curva de permanência utilizando a série completa tende 

a superestimar a disponibilidade hídrica nos meses de setembro a dezembro e subestimar a 

disponibilidade hídrica no mês de fevereiro. Essa análise aplica-se também aos demais meses 

do ano, refletindo as diferenças climáticas que definem a sazonalidade no rio Zapotal.  

Na figura 28, observa-se a interferência da sazonalidade nos valores de vazão de 

referência Q90. Evidencia-se o decaimento da vazão nos meses de estiagem (junho a dezembro) 

e a elevação da vazão nos meses com maior índice de pluviosidade (fevereiro a maio). 

As vazões de referência Q90 de longo período e as Q90 mensais da estação 

fluviométricas da bacia do Rio Echeandia, refletem uma marcada sazonalidade, com o maior 

volume de vazão específica média no mês de março (65,5 L.s-1.km-2) e mostrando resultados 

consequentes com o período de estiagem valores menores de vazão especifica de 4,4 L.s-1.km-

2 no mês de novembro.  

Analisando-se as vazões específicas do rio San Pablo a variabilidade dos valores 

Q90 mostra uma tendencia de aumento dos fluxos nos meses de chuva até chegar a seu período 

de estiagem, começando assim o descenso nos valores Q90, um exemplo é março com o maior 

volume sendo este 68,7 L.s-1.km-2, e o menor volume no mês de novembro (0,1 L.s-1.km-2). 

Observa-se que, nas estações, os valores das vazões mensais na época de chuva são 

superiores ao valor de vazão de longo período, isso significa que a adoção da Q90 mensal, como 

vazão de referência, flexibiliza os valores de outorga, proporcionando um aumento na 

disponibilidade hídrica no primeiro semestre para essas estações. Nos meses setembro a 

dezembro, observa-se que as vazões mensais são menores que a vazão de longo período nas 

três estações, ou seja, os valores de vazão concedidos pela Q90 de longo período são muito 

elevados para esses meses. Ao considerar a sazonalidade das vazões para a outorga dos recursos 

hídricos, é possível limitar as vazões em períodos de estiagem e evitar possíveis faltas para o 

atendimento das demandas desse recurso. 
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Figura 28 - Vazão específica média de referência mensal Q90 para as estações do Rio 

Zapotal, Rio Echeandia e Rio San Pablo. 

Fonte: autor (2022) 
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As curvas de frequência possuem papel integrador entre as atividades de 

planejamento, monitoramento e gestão ambiental. Observa-se na Figura 29 as curvas de 

permanência para as três bacias, três curvas de diferentes probabilidades foram obtidas, duas 

delas representam os períodos específicos de 1990 - 2000, 2006 – 2016 e uma delas representa 

a série completa dos dados de fluxo. As curvas geradas para as bacias do Rio Zapotal, Rio 

Echeandia e Rio San Pablo demonstram que as frequências acumuladas para cada um dos 

períodos analisados foram todos diferentes uns dos outros.  

A Figura 29a apresenta uma comparação das curvas de permanência dos três 

cenários estudados onde se verifica que em todos eles as vazões com até 90% de permanência 

são bastante aderentes (curvas coincidentes) no Rio Zapotal. A curva apresentada no período 

1990 - 2000 foi a mais próxima da curva de vazão do período completo. A curva no período 

2000 - 2016 apresentou os maiores valores relação à 40% da série de distribuição de frequência 

analisada. Isto significa que houve uma maior disponibilidade de água neste período - isto é, 

períodos de alta vazão - sem necessariamente a ocorrência de enchentes. Uma maneira de 

avaliar o efeito da mudança no uso da terra em um fluxo, em etapas de tempo mais curtas é 

examinar as mudanças na curva de permanência de uma bacia hidrográfica, sendo que mostra 

uma variabilidade em seu fluxo, em cada uma das curvas geradas.  

Relacionando as curvas de permanência com as percentagens da mudança do uso 

de terra anteriormente, o uso e cobertura da terra não teve impacto no regime hidrológico do 

Rio Zapotal, nos dois períodos de estudo conforme mostra a Figura 29a.  

Para avaliar as mudanças no fluxo no Rio Echeandia foi realizada a análise de 

distinção entre três modelos de curvas, para permitir diferentes séries de frequência, A Figura 

29b apresenta tais resultados onde se observa que as principais diferenças ocorrem nas três 

curvas, nas vazões de pico. A curva apresentada no período 1990 – 2000 mostra maiores vazões 

desde o eixo 15% até o eixo do 50%, a partir do percentil 50 apresentando aderência coincidindo 

com a curva da série total até o final da curva, isto pode se dever ao caso de que este período 

apresenta precipitações média anual de 2196 mm. A curva no período 2006-2016 observa-se a 

maior vazão pico seguindo esse comportamento até o percentil 5, enquanto a partir do percentil 

10 apresenta uma ligeira diminuição das vazões, seguindo essa frequência até o eixo 50.  

A combinação entre a variação da precipitação média e a mudança na cobertura do 

solo da bacia pode ter contribuído para o aumento e redução da vazão média do rio. Entretanto, 

é importante ressaltar que existe certo grau de incerteza na magnitude da referida contribuição 

para a variação da vazão nos períodos antes (1990 - 2000) e após (2006 – 2016). 
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Resultados mais significativos e divergentes são encontrados no Rio San Pablo, a 

Figura 29c mostra as diferentes curvas geradas para a estação do rio San Pablo nos três períodos, 

um resultado importante pode ser inferido nas vazões picos (5-25%) da curva do período 1998-

2005, as diferenças observadas na curva sugerem que as variações do fluxo não se limitaram 

aos eventos extremos, já que no eixo que vai desde a percentagem 30 até o 80% uma marcada 

redução das vazões em referência do período completo. Isto pode ser o resultado das falhas na 

série de dados obtidos da estação fluviométrica do rio San Pablo, em que no período de 1998 – 

2016 apresenta poucos dados de vazão, isto faz que a curva de permanência para o período 

referido apresente maiores valores de volume de escoamento superficial. Por exemplo, na série 

de 7 anos, existem 7x365+2=2557 valores, enquanto que a série do período do 1998 – 2005 só 

apresenta 943 valores, isto dificulta a sua análise. No entanto, o período 2006 – 2016, a curva 

de permanência apresenta um melhor ajuste com a curva da série toda, mas apresentou uma 

redução nos valores relação à 5 - 20% da série. Isto significa que houve uma menor 

disponibilidade de água neste período. Observa-se que as vazões mínimas permanecem 

similares ao período da série toda.  

Na bacia do rio San Pablo a mudança no uso e na cobertura do solo, tem influência 

na variação da vazão, isto ocorre porque a vazão do rio depende, além das características da 

precipitação, de fatores como tipo de uso e cobertura do solo como antes mencionadas na Tabela 

17.  

De forma geral, o uso da terra da bacia do rio San Pablo tem predominância da 

cultura do arroz, cultura realizada por inundação. A bacia do rio San Pablo mostra uma 

ocorrência de agricultura intensiva, principalmente irrigada, e com o aumento da extensão (km2) 

desta cultura na área desta bacia. A bacia do rio San Pablo apresenta também uma precipitação 

média anual de 1582 mm no período do 1998 – 2005, enquanto o período 2006 – 2016 apresenta 

uma precipitação média anual de 2438 mm. 
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Figura 29 - Comparação das curvas de permanência em três diferentes períodos: Rio Zapotal 

(a), Rio Echeandia (b), Rio San Pablo (c) 

 

Fonte: autor (2022) 
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De acordo com Freitas (1998) o regime hidrológico das bacias hidrográficas, resulta 

da interação de fatores que compõem o interior deste sistema. Os processos que regulam a vazão 

durante os eventos de precipitação, seu volume e regime, variam de acordo com o clima, 

vegetação, uso do solo, topografia e características de chuva. O regime hidrológico das bacias 

hidrográficas, é o resultado da interação de todos os elementos e fatores que compõem o interior 

deste sistema. 

Lima et al., (2010) menciona que diversos são os fatores que determinam o 

escoamento superficial e uma bacia hidrográfica, dentre destes fatores, a cobertura vegetal é 

um fator que influencia diretamente no escoamento superficial de uma bacia hidrográfica. Num 

trabalho realizado por Balbinot et al., (2008), em uma revisão sobre o papel da floresta no ciclo 

hidrológico em bacias hidrográficas, verificaram que a presença ou não da vegetação, bem 

como o tipo de vegetação, tem grande influência sobre a quantidade de água produzida em uma 

bacia hidrográfica. Ainda com relação a influência da vegetação no escoamento, outra variável 

bastante importante é a precipitação, não estando relacionada somente a quantidade de chuvas; 

mas sim, a características como intensidade, duração, distribuição temporal e espacial, padrões 

de chuvas e regimes de chuvas.  

Para contextualizar as variações observadas na caracterização do comportamento 

hidrológico, é importante considerar nas análises a dinâmica do uso da terra, principalmente 

nas regiões onde se verifica uma agricultura intensiva. O impacto da vegetação na produção 

média anual de água é bem compreendido e há métodos robustos disponíveis para avaliar o 

impacto médio anual (Zhang et al., 2001). Entretanto, os efeitos da vegetação sobre o regime 

de fluxo são menos bem compreendidos. Embora existam vários estudos relatados sobre o 

impacto da vegetação sobre o regime de fluxo, nenhuma generalização parece ter sido feita. 

Isto se deve em parte ao fato de que as mudanças no regime de fluxo são mais dinâmicas e são 

o resultado de complexas interações de processo.  
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6 CONCLUSÕES 

 

São realizados estudos de morfometria de bacias de drenagem dependendo dos 

índices morfométricos, a fim de compreender os eventos de enchentes e secas. Os índices 

morfométricos utilizados em diferentes estruturas dependendo da morfometria linear, areal e de 

relevo das bacias de drenagem fornecem informações importantes sobre as condições como 

relevo, permeabilidade, densidade da drenagem, frequência dos cursos d'água, etc.  

O presente estudo demonstra a utilidade do SIG para análise morfométrica da bacia 

hidrográfica do Rio Babahoyo. De acordo com os resultados obtidos conclui-se que o threshold 

igual a 3000 que corresponde a 2,7 km2, foi o de melhor ajuste, sendo recomendado para 

delimitação e geração de rede de drenagem em bacias hidrográficas no Equador.  

A análise dos dados e a interpretação dos dados nas condições atuais da bacia 

hidrográfica permitiram concluir que a bacia hidrográfica do Rio Babahoyo possui a forma 

alongada, evidenciando menor risco de cheias em condições normais de pluviosidade anual. A 

declividade média encontrada na bacia foi de 9%, caracterizando o relevo como plano e suave 

ondulado, drenagem deficiente (Dd = 0,5 km/km2), indicando menor velocidade com que a 

água deixa a bacia hidrográfica, e precipitação média anual de 2.109 mm. Esses parâmetros têm 

grande efeito sobre o escoamento superficial, que por sua vez afeta os processos erosivos do 

solo, da água, da matéria orgânica, dos nutrientes e da microfauna, levando à sedimentação e 

eutrofização dos corpos d´água. 

A morfometria diferenciada entre as sub-bacias, em termos de declividade, tempo 

de concentração, declividade média do curso d’água principal, sugerem um provável 

comportamento hidrológico também diferenciado, evidenciando a necessidade de manejo 

especifico de cada uma dessas sub-bacias.  

Levando em consideração as características hidrológicas do solo estimadas pelo 

modelo Rosetta, a condutividade hidráulica saturada Ks, mostraram-se valores mais 

representativos para a bacia hidrográfica; solos francos, solos argilosos e franco arenosos 

representando uma média de Ks 0,014 m/dia na área de estudo.  

De acordo aos resultados apresentados das curvas de permanências em três estações 

da bacia do Rio Babahoyo, estabeleceu-se o Q90 como vazão de outorga, sendo este plurianual 

ou mensal. Sendo assim, na comparação do Q90 da série total para o Q90 mensal tendem a 

superestimar a disponibilidade hídrica no período chuvoso, e subestimar a vazão de outorga nos 

meses de estiagem nas três estações. Ao considerar a sazonalidade das vazões para a outorga 
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dos recursos hídricos, é possível limitar as vazões em períodos de estiagem e evitar possíveis 

faltas para o atendimento das demandas desse recurso.  

Em vista da análise das vazões na curva de permanência na estação do Rio Zapotal, 

e a estação do Rio Echeandia os valores das vazões se aderiram nos três períodos, não sendo 

assim na estação do Rio San Pablo a qual variabilidade com respeito às percentagens 

intermediárias no período 1998-2005. A combinação entre a variação da precipitação média e 

a mudança na cobertura do solo da bacia pode ter contribuído para o aumento e redução das 

vazões nos rios. Entretanto, é importante ressaltar que existe certo grau de incerteza na 

magnitude da referida contribuição para a variação da vazão nos períodos (1998–2005), (2006–

2016). 
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