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RESUMO: Esse estudo analisa as variáveis da geometria hidráulica para a seção transversal de 
um trecho dos rios Sergipe e Vaza Barris, situados em regiões de aquíferos fissurais e granulares, 
respectivamente, através de dados de descarga disponibilizados pelas estações fluviométricas 
50080000 e 50191000 por meio da utilização da aplicação on-line Hidroweb. Os resultados obtidos 
através deste estudo podem ajudar a compreender melhor as complexas relações da dinâmica fluvial, 
sugerindo que, as variáveis profundidade e velocidade são mais sensíveis as mudanças de vazão nos 
trechos estudados, sendo a profundidade mais sensível a estas mudanças de vazão no trecho do rio 
Sergipe, e a velocidade mais sensível as mudanças de vazão no trecho do rio Vaza Barris. 
 
Palavras-Chave – Geometria Hidráulica. Rio Sergipe. Rio Vaza Barris. 
 
1. INTRODUÇÃO 

A análise da dinâmica fluvial a partir da aplicação da teoria da Geometria Hidráulica (GH) 
permite obter as equações regionais de parâmetros geométricos e hidráulicos que caracterizam 
hidraulicamente canais naturais de uma bacia hidrográfica e que segundo Grison e Kobiyama (2011) 
apud Christofoletti (1981) possuem um importante papel na compreensão das dinâmicas fluviais de 
um determinado curso d’água, uma vez que o fluxo d’água é o principal agente modificador do canal. 
Dessa forma é correto afirmar que os resultados obtidos a partir de análises da GH são capazes de 
proporcionar uma melhor compreensão acerca da estabilidade natural de um rio, contribuindo para a 
sua preservação ambiental no ponto de vista hidrológico, hidráulico, geomorfológico e 
sedimentológico (GRISON et al., 2014). Aplicações práticas da GH para monitoramento de descargas 
em canais naturais, estudos de habitat e compreensão de mudanças geomórficas ao longo do tempo 
foram ressaltadas por Gleason (2015), bem como, utilizando-se de imagens de satélite para quantificar 
a largura de canais e aplicando-a à correspondente equação de GH é possível se estimar vazões em 
rios sem, a princípio, utilizar nenhuma informação de solo, geologia ou clima (Gleason e Smith, 
2014). Entretanto, para Grison et al. (2014), são poucos os estudos realizados em rios brasileiros, e, 
portanto, evidenciando a necessidade de debates científicos e desenvolvimento de mais estudos que 
apliquem a teoria da GH, uma vez que os rios brasileiros, por possuírem condições climáticas, 
geomorfológicas e geológicas singulares, podem apresentar características de geometria hidráulica 
diferente a de outros países. 

Dessa forma, o objetivo do presente trabalho consiste em contribuir com estudos realizados em 
rios brasileiros aplicando a teoria da GH à seção transversal dos rios Sergipe e Vaza Barris no estado 
de Sergipe, visando obter as equações regionais da geometria hidráulica e discutir a dinâmica 
morfológica dos canais analisando as variáveis vazão, largura do canal, profundidade e velocidade 
médias dos escoamentos dos referidos rios, utilizando para isso séries históricas de registro de 
descarga disponíveis no Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos (SNIRH), por 
meio da utilização da aplicação on-line Hidroweb da Agência Nacional de Águas (ANA). 
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2. ÁREA DE ESTUDO 

A área de estudo corresponde ao trecho do rio Sergipe, delimitado à estação fluviométrica de 
código da ANA 50080000 e situado na região de aquíferos fissurais, assim como contempla também 
o trecho do rio Vaza Barris, delimitado à estação fluviométrica de código da ANA 50191000, situado 
na região de aquíferos granulares. A bacia hidrográfica do rio Sergipe e do rio Vaza Barris drenam 
respectivamente uma área de 3.672,62 km² e 2.644,71 km², possuindo uma importância estratégica 
para o desenvolvimento econômico e ambiental (SERHMA, 2020). A Figura 1 apresenta os pontos 
de interesse inseridos nas respectivas bacias de estudo.  

 

 
Figura 1 – Localização dos pontos de interesse inseridos nas bacias do rio Sergipe e Vaza Barris. 

  

 Ambas as estações possuem mais de 60 anos de dados fluviométricos consistidos quanto a 
dados de registro de descarga, proporcionando uma série histórica de 1943 a 2014 para a estação 
50191000 e a série histórica de 1952 a 2014 para a estação 50080000. A prospecção pelos dados de 
registro de descarga foi feita a partir de consulta a aplicação on-line Hidroweb.  A Tabela 1 apresenta 
a seguir as informações acerca das estações selecionadas. 

  

Tabela 1 - Estações fluviométricas selecionadas. 

Código Nome Latitude Longitude Rio 

50080000 SANTA ROSA DE LIMA -10.6642 -37.1903 Sergipe 

50191000 FAZENDA BELÉM -10.9431 -37.3469 Vaza Barris 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS  

 Segundo os precursores desta teoria Leopold e Maddock (1953), a geometria hidráulica de 
uma seção transversal pode ser expressa matematicamente através das seguintes equações. 

 

𝑤 = 𝑎. 𝑄                                                                                                                  (1) 
 
𝑑 = 𝑐. 𝑄                                                                                                                   (2) 
 
𝑣 = 𝑘. 𝑄                                                                                                                  (3) 

 

Onde, (w), (d) e (v) são respectivamente as variáveis largura da seção transversal do canal, 
profundidade e velocidade médias do escoamento, (a), (c) e (k) são os coeficientes e (b), (f) e (m) são 
os expoentes.  

Sendo a vazão dada pelo produto da velocidade e a área do escoamento, aplicando-se as 
respectivas equações 1, 2 e 3 obtém-se a Equação 4, como apresentado a seguir. 

 

𝑄 = 𝑎. 𝑐. 𝑘𝑄                                                                                                    (4) 
 

Portanto, a.c.k =1 e b+f+m =1. Segundo Pereira et al. (2014) as relações da geometria hidráulica 
somente serão válidas caso não ocorra o extravasamento da calha do rio.  

Sendo a soma dos expoentes igual a 1 podemos representa-los em um único ponto através da 
utilização do diagrama triaxial proposto por Rhodes em 1977 como apresentado por Grison e 
Kobiyama (2011), permitindo a identificação de tipos de canais através das subdivisões do diagrama, 
como apresentado na Figura 2. 

 

 
Figura 2 – Diagrama triaxial com suas subdivisões (adaptado de Rhodes, 1977). 
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O diagrama triaxial de Rhodes é dividido em 10 setores, onde cada setor representa um tipo de 
canal, sendo separado por 5 linhas, onde os expoentes b-f-m representam as taxas de mudança da 
largura, profundidade e velocidade respectivamente. De acordo com Rhodes 1977 apud Grison e 
Kobiyama (2011), a subdivisão b=f está relacionada à taxa de mudança da relação entre a largura 
pela profundidade média (w/d) com o aumento da vazão. Essa subdivisão facilita a interpretação em 
relação a estabilidade do leito, da forma do canal e quanto ao ajuste do canal para o transporte de 
sedimentos no leito, por exemplo, a condição b>f indica que o canal se torna mais amplo e mais raso 
com o aumento da descarga e em contrapartida a condição b<f indica que a profundidade aumenta de 
forma mais rápida do que a largura em relação a descarga. (SAPKALE, 2015). A subdivisão m=f ou 
m/f=1 está relacionada à taxa de mudança da relação entre a velocidade pela profundidade (v/d) com 
o aumento da vazão (GRISON E KOBIYAMA, 2011), canais onde m/f ≥ 1 apresentam maior 
competência de escoamento (SAPKALE, 2015). A subdivisão m=f/2 está relacionada com o número 
de Froude, segundo Simons et al. (1965) apud Grison e Kobiyama (2011), o canal não possuirá grande 
capacidade para o transporte de sedimentos caso o número de Froude diminua com o acréscimo da 
vazão. A subdivisão b+f=m ou m=0,5 indica que a taxa de aumento do fluxo é igual a taxa de aumento 
da vazão, portanto os pontos plotados acima dessa linha representam canais que experimentam um 
aumento muito rápido da velocidade de descarga, indicando que a velocidade média está aumentando 
mais rapidamente do que a área da seção transversal (SAPKALE, 2015). Segundo Grison e Kobiyama 
(2011) na condição em que m>0,5 e a taxa de w/d é baixa, o canal pode ser considerado 
completamente estável, ou seja, nem o leito nem as margens estão sujeitos a uma erosão significativa 
pelas velocidades atingidas. A subdivisão m/f=2/3 está relacionada com o coeficiente de rugosidade 
de Manning, onde se m/f<2/3 a razão de rugosidade do fator de inclinação diminui com o aumento 
da descarga (SAPKALE, 2015). 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Com o objetivo de analisar as características da geometria hidráulica em ambos os trechos da 
seção transversal dos rios Sergipe e Vaza Barris, foram elaborados gráficos relacionando às referidas 
variáveis: largura (w), profundidade (d) e velocidade (v), contra a vazão (Q), em escala logarítmica, 
como apresentado por Grison e Kobiyama (2011), onde a relação derivada da  aplicação de uma linha 
de tendência do tipo potência resultou em equações que permitiram determinar os coeficientes (a), 
(c) e (k) e os expoentes (b), (f) e (m), como é possível observar a seguir através das Figuras 3 e 4. 
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A Tabela 2 apresenta os valores dos coeficientes e expoentes das relações da geometria 
hidráulica das seções transversais estudadas. 

 

Tabela 2 – Valores dos coeficientes e expoentes das relações da geometria hidráulica. 

Estação a c k a*c*k b f m b+f+m 

50080000 11,219 0,2484 0,3564 1,0 0,2160 0,5079 0,2795 1,0 

50191000 16,054 0,2135 0,2906 1,0 0,2003 0,4664 0,3312 1,0 

 

A Tabela 3 apresenta os respectivos valores de R² para Q x w, Q x d e Q x v para ambos os 
trechos estudados.  

 

Tabela 3 – Valor de R² para as relações da geometria hidráulica. 

Estação R² (Q x w) R² (Q x d) R² (Q x v) 

50080000 0,4773 0,8426 0,6727 

50191000 0,3749 0,722 0,6145 

 

Como resultado, a partir das duas estações fluviométricas foram obtidas as equações regionais 
de geometria hidráulica, descritas na Tabela 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3 – Relação da geometria hidráulica para a seção 

transversal 50191000 (Rio Vaza Barris). 
 Figura 4 – Relação da geometria hidráulica para a seção 

transversal 50080000 (Rio Sergipe). 
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Tabela 4 – Equações regionais de geometria hidráulica para os rios Sergipe e Vaza Barris. 

Rio (estação) Equações regionais da geometria hidráulica (GH) 

Sergipe (50080000) 𝑤 =11,219 𝑄 ,  𝑑 =0,2484 𝑄 ,  𝑣 =0,3564 𝑄 ,  

Vaza Barris (50191000) 𝑤 =16,054 𝑄 ,  𝑑 =0,2135 𝑄 ,  𝑣 =0,2906 𝑄 ,  

 

Para ambos os trechos o expoente (b) apresentou os menores valores, sugerindo que a variável 
largura (w) é menos sensível às mudanças de vazão, entretanto o expoente (f) apresentou os maiores 
valores, sugerindo que a variável profundidade (d) é mais sensível às mudanças de vazão, seguido do 
expoente (m) referente à variável velocidade (v).  

A Figura 5 apresenta o diagrama triaxial onde os pontos resultantes dos valores dos expoentes 
b-f-m são apresentados e identificados pela legenda segundo suas respectivas estações fluviométricas. 

 

 
Figura 5 – Gráficos triaxial resultantes do agrupamento dos expoentes b, f e m para a seção transversal do rio Sergipe 

(código da estação fluviométrica: 50080000) e do rio Vaza Barris (código da estação fluviométrica: 50191000). 
 

Observando os pontos determinados no gráfico é possível classificar que para o trecho do rio 
Sergipe na estação 50080000, o canal está classificado no tipo 6, e para o trecho do rio Vaza Barris 
na estação 50191000, o canal está classificado no tipo 8. É possível afirmar que o comportamento de 
ambos os trechos é quase similar em todos os aspectos pois, ambos apresentam uma relação w/d 
decrescente, não apresentando competência de escoamento embora apresentem grande capacidade 
para o transporte de sedimentos.  

 

 

 



 
Encontro de Recursos Hídricos em Sergipe 

 

 

 

XIII Encontro de Recursos Hídricos em Sergipe 7 

 

5. CONCLUSÃO 

Os resultados obtidos a partir da elaboração deste estudo, embora preliminares e limitados a 
disponibilidade de dados disponíveis, sugerem que ambos os trechos estudados possuem 
comportamentos similares quanto a sensibilidade a mudanças de vazão, fator que influência na grande 
capacidade que estes trechos possuem para o transporte de sedimentos. Através da aplicação da teoria 
da GH, nota-se que a variável profundidade, seguido da variável velocidade apresentaram maior 
sensibilidade à mudança de vazões, diferentemente da variável largura que se apresentou menos 
sensível a essas mudanças. É importante destacar que mesmo havendo, em ambos os trechos, 
similaridades nos comportamentos das variáveis profundidade, velocidade e largura, a variável 
velocidade (v) se mostrou mais sensível na região de aquíferos granulares se comparado ao trecho 
estudado na região de aquíferos fissurais. Em contrapartida a variável profundidade (d), se mostrou 
mais sensível na região de aquíferos fissurais se comparada aos resultados obtidos para o trecho 
estudado na região de aquíferos granulares. Podemos então inferir com base nos resultados obtidos e 
aplicados ao diagrama triaxial proposto por Rhodes que, ambos os trechos diferem no seguinte ponto, 
para o trecho do rio Sergipe, localizado na região de aquíferos fissurais, a declividade aumenta mais 
rapidamente do que a rugosidade em contrapartida ao trecho do rio Vaza Barris, localizado na região 
de aquíferos granulares. 

 Embora a obtenção de dados essenciais para aplicação da teoria da geometria hidráulica não 
se resuma exclusivamente a utilização da ferramenta on-line Hidroweb, notou-se à escassez por dados 
de descarga com qualidade suficiente para ser utilizado em um maior número de estações 
fluviométricas, tornando de difícil execução a ampliação de análises em múltiplos trechos nos cursos 
d’água estudados, utilizando a base de dados disponibilizada pelo SNIRH. Entretanto, recomenda-se 
que estudos mais aprofundados sejam realizados de modo a melhor compreender as relações dos 
expoentes da geometria hidráulica e a influência das formações geológicas dos aquíferos presentes 
nas respectivas bacias hidrográficas, auxiliando na compreensão da dinâmica fluvial. 
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