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ABC 6, UM SISTEMA DE SUPORTE A DECISÕES PARA ANÁLISE DE 

CHEIAS EM BACIAS COMPLEXAS 

 

Cristiano de Pádua M. Oliveira1, Rubem L. Porto2, Kamel Zahed Filho2, Alexandre N. 

Roberto3 

 

Resumo - O trabalho apresenta a um sistema de suporte a decisões que tem a finalidade 

de determinar hidrogramas de cheia e analisar o caminhamento dos mesmos por um 

sistema constituído por canais e reservatórios. As principais características ABC 6 são 

sua interface gráfica baseada em uma estrutura de rede de fluxo e seus textos e subrotinas 

de apoio ao usuário para escolher os parâmetros da simulação. 

 

Abstract - The paper presents a decision support system to compute flood hydrographs 

and route them through a system of channels and reservoirs. The ABC 6 main features 

are its graphical interface and the texts and subroutines designed to support the user to 

choose the simulation parameters. 

 

Palavras chave - sistemas de suporte a decisões, simulação hidrológica, cheias, 

amortecimento. 
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INTRODUÇÃO 

     As duas últimas décadas viram nascer e prosperar uma metodologia de auxílio à 

tomada de decisões, baseada na intensa utilização de bases de dados e modelos 

matemáticos e também na facilidade com que propicia o diálogo entre o usuário e o 

computador. Esta metodologia, genericamente conhecida por Sistemas de Suporte a 

Decisões (SSD), vem sendo aplicada, com sucesso, a diversos campos da atividade 

humana em que o problema da decisão é muito complexo, como é o caso do 

gerenciamento e do planejamento de sistemas de recursos hídricos. 

Sistemas de Suporte a Decisões são sistemas computacionais que tem por objetivo ajudar 

indivíduos que tomam decisões na solução de problemas não estruturados (ou 

parcialmente estruturados). Problemas não estruturados são aqueles para os quais não 

existem soluções através de algoritmos bem definidos, o que ocasiona não serem  

facilmente tratáveis por computador. Em conseqüência, a solução destes problemas exige 

uma estreita interação entre homem e máquina, fato que constitui uma das principais 

características dos SS. O conceito de suporte (ou ajuda, ou apoio) é fundamental para a 

compreensão da utilidade e funcionamento de um SSD. Um Sistema de Suporte a 

Decisões deve ser colocado a disposição de um usuário para auxiliá-lo a dispor de 

informações, a identificar e formular problemas, a conceber e analisar alternativas e 

finalmente ajudá-lo na escolha do melhor curso de ação. Em outros termos, a finalidade 

de um SSD não é tomar decisões, mas auxiliar a missão de decidir  Sistemas de Suporte a 

Decisões sãusualmente estruturados em 4 módulos, descritos a seguir: 

• Base de Modelos: geralmente constituída por modelos matemáticos que 

reproduzem o comportamento do sistema real, permitem analisar cenários 

alternativos (modelos de simulação) e ajudam o usuário a encontrar 

dimensões ou políticas ótimas (modelos de otimização); 

• Base de Dados: além de conter informações significativas sobre o sistema 

em questão, deve permitir relacioná-las entre si  e recuperá-las com 

facilidade e rapidez. Este módulo deve também alimentar a Base de Modelos 

com os dados necessários; 

• Base de Conhecimentos: permite incorporar ao sistema informações que 

geralmente não são passíveis de tratamento pelos módulos anteriores, mas 

que são indispensáveis para a tomada de decisões sobre o sistema em estudo. 

Tipicamente esses conhecimentos referem-se à experiência de especialistas, 

conhecimentos empíricos, disposições de normas e regulamentos, etc. 

Usualmente esta base é constituída por regras do tipo Se...Então..., que em 

conjunto representam parcela importante do conhecimento sobre o sistema. 

Manipuladas por um mecanismo de inferência, estas regras permitem chegar 

a conclusões lógicas e aumentar o conhecimento sobre o sistema. São os 

chamados Sistemas Especialistas; 
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• Módulo de Diálogo: é constituído por  interfaces que facilitam a 

comunicação entre o usuário e o computador para fornecimento de dados, 

propor problemas, formular cenários e analisar resultados. A evolução dos 

microcomputadores e o surgimento das linguagens de programação por 

objeto  ocasionou verdadeira revolução neste campo. Atualmente o diálogo 

com o usuário pode ser simples, intuitivo e rico em  recursos de 

comunicação (gráficos, fotografias, animação, som, realidade virtual, etc). A 

importância deste módulo é inestimável pois facilita a participação de leigos 

no processo de avaliação e tomada de decisões. 

     A tecnologia hoje disponível nas áreas citadas permite que se desenvolvam Sistemas 

de Suporte a Decisões poderosos, utilizando somente modelos e programas aplicativos já 

disponíveis no mercado, grande parte deles de domínio público ou de baixo custo. Este 

fato diminui consideravelmente a necessidade de trabalho para desenvolver novos 

modelos e permite concentrar esforços na integração dos módulos, na aquisição de 

informações e conhecimentos sobre os sistemas e, principalmente, no relacionamento do 

SSD com o decisor e, de forma mais geral, com a sociedade. 

     A experiência tem mostrado também que Sistemas de Suporte a Decisões são 

instrumentos eficientes para auxiliar os chamados Grupos de Tomada de Decisões. 

Nestes grupos, as naturais diferenças de ponto de vista, interesses, ideologias e formação 

dos participantes costumam dificultar (e até mesmo impossibilitar) a escolha dos 

melhores cursos de ação. A idéia central, neste caso, é permitir que cada um dos 

participantes avalie as conseqüência da implementação de suas idéias com o auxílio de 

modelos aceitos por todos, a partir de uma base comum de informações. Começam a 

surgir, a partir daí, as oportunidades de soluções negociadas e participativas que tendem a 

contar com o apoio e comprometimento de todo o grupo. Exemplos de sucesso neste área 

são inúmeros, inclusive no Brasil e América Latina onde estas técnicas ainda são 

incipientes.  

 

Sistema de Análise de Bacias Complexas 

     O Sistema de Suporte a Decisões ABC originou-se com finalidades didáticas, para 

atender a alunos de graduação e pós-graduação. Porém, no seu atual estágio de 

desenvolvimento, vem sendo utilizado profissionalmente devido às facilidades de 

utilização da sua interface gráfica e dos seus métodos de cálculo. 

     Uma qualidade fundamental do sistema são seus “Help On Line”, ou seja, textos de 

ajuda e alerta que surgem durante a navegação pelo programa que auxiliam o usuário 

detalhando algum procedimento ou dando dicas de como obter um melhores resultados, 

além de permitir que o usuário solicite, a qualquer momento, maiores informações sobre 

o programa, conferindo-lhe características de um “sistema especialista” 
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     Como idéia básica, adotou-se o uso de métodos sintéticos para o dimensionamento de 

vazões máximas em pequenas bacias sem dados (perfil tipicamente urbano e de pequenas 

bacias rurais), assim, facilitando muito o planejamento quando há escassez de 

informações ou quando não se tem dados específicos da região, e ainda pode-se utilizá-lo 

para auxiliar em estudos de pré-dimensionamento. Por exemplo, conhecendo-se apenas a 

área da bacia, o programa consegue estimar o comprimento, o tempo de concentração, a 

velocidade e o K de Muskingum (tempo de trânsito da onda de cheia). Todos estes 

cálculos serão descritos mais detalhadamente a seguir. 

 

A nova versão, o ABC 6: 

     Ao longo de sua evolução, o sistema partiu do ambiente DOS (ABC 3), passou pelo 

ambiente Windows® de 16 bits (ABC 4) e de 32 bits (ABC 5) e agora, no estágio atual 

em Windows® 32 bits e tecnologia ActiveX®, que torna a interface mais ágil, mais 

amigável, e com uma interface muito mais atraente,  acompanhando toda a evolução dos 

novos sistemas operacionais. 

      O ABC 6 dispõe uma interface muito mais avançada que o seu antecessor, com uma 

disposição gráfica mais atualizada, gráficos mais ilustrativos e interativos, novas 

fórmulas empíricas para facilitar o usuário a estimar valores para situações precárias de 

informações, maior controle de erro para tornar o sistema mais estável, possibilidade de 

atualizar e ampliar o número de curvas IDF pelo território nacional com fácil localização 

e, ainda mais, gerar relatórios e análises personalizadas, possibilitando a sua impressão 

ou cópia para qualquer editor. 

     A nova versão deste sistema computacional de análise hidrológica de cheias trouxe 

um “layout” totalmente reformulado e apresenta as seguintes características: 

• as ferramentas estão dispostas de forma clara e lógica em forma de ícones na 

barra de trabalho; 

• a interface gráficas, totalmente diferente, permite criar uma topologia 

esquemática na tela para análise de várias bacias hidrográficas interligadas 

com a presença de reservatórios ao longo do percurso; 

• os elementos esquemáticos (nós, bacia, reservatórios), em forma de botões, 

podem ser facilmente movidos e alinhados usando a opção de grade (“grid”) 

e podem receber nomes (facilitam a localização) utilizando até 256 

caracteres; 

• basta clicar sobre os botões e um menu com as opções deste elemento 

aparece, levando diretamente às suas propriedades ou resultados, e ainda é 

possível selecionar (para relatórios parciais) ou desativar os elementos; 
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• as telas mais ilustrativas ajudam na determinação de tormentas de projeto 

(distribuição espacial e temporal da precipitação) para os períodos de retorno 

fixados pelo usuário; 

• os hidrogramas de cheia calculados a partir da tormenta de projeto em 

função das características físicas da bacia hidrográfica, podem ser 

importados ou exportados para arquivos, planilhas ou editores de texto; 

• é possível acompanhar toda a composição e caminhamento das ondas de 

cheia pelas bacias (canais naturais e artificiais), reservatórios e pontos de 

controle; 

• os gráficos (permitem ampliação, movimentação, cópia e de diferentes tipos) 

e os relatórios parciais tornam a formulação de alternativas e análise de 

cenários por parte do usuário muito mais práticas; 

• novos métodos sintéticos permitem uma maior versatilidade de cálculos em 

função da preferência ou do tipo de dados disponíveis pelo usuário; 

• todas fórmulas sintéticas são baseadas em casos brasileiros; 

• manual completo e toda documentação disponíveis “on line” e “helps” mais 

detalhados; 

• suporte multilíngue, inicialmente em português (Brasil) e inglês (EUA). 

 

 

Figura 1 - Tela principal do ABC 6 
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Figura 2 - Tela de entrada de dados da precipitação 
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Figura 3 - Tela de entrada de dados dos vertedores do reservatório 

 

Detalhamento dos processos: 

     O Sistema ABC 6 foi desenvolvido em linguagem Visual Basic® versão 6 para 

Windows® visando facilitar seu uso e possibilitar um grau elevado de interação com o 

usuário. As rotinas hidrológicas foram, em grande parte, adaptadas do programa ABC4 

(Porto et al, 1993) e ABC5win (Porto et al, 1997) e estão organizadas em módulos. 

     Na solução de problemas e estudo de alternativas, o diálogo com o usuário é feito 

através de uma seqüência de módulos: 

• Módulo Topologia: este módulo permite a entrada de dados relativos à 

estrutura do sistema em análise (ligação dos diversos elementos do sistema). 

Foi utilizado um formato de rede de fluxo composta de nós e arcos assim 

definidos: 
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• Nós: representam pontos de início, final, confluência de bacias ou 

reservatórios. Quando um nó representa um reservatório, ele contém 

todos os dados que caracterizam esse reservatório (cota da crista do 

vertedor, cota de fundo do reservatório, largura do vertedor, curvas 

cota x vazão e cota x volume, etc.); 

• Arcos: representam bacias hidrográficas e trechos de canais naturais 

e artificiais. Para as bacias hidrográficas, cada arco contém os dados 

que a caracteriza e uma função de transformação responsável pela 

produção de uma saída (vazão) a partir de uma entrada (chuva). Já 

para os canais, a função de transformação é o amortecimento do 

hidrograma de entrada no trecho e a saída é o hidrograma 

amortecido no final do mesmo. 

• Módulo Intervalo: este módulo permite ao usuário entrar com o intervalo de 

tempo de discretização dos cálculos. Esse intervalo é obrigatoriamente o 

mesmo para todos os trechos da bacia hidrográfica. 

• Módulo Modelos: nesse módulo é possível escolher entre quatro modelos de 

uso consagrado para o cálculo da chuva excedente (fórmula de Horton, 

fórmula de Green e Ampt, método do Soil Conservation Service e método do 

Índice Fi) (SCS, 1971, Seitoux, 1981). Também é possível decidir qual o 

modelo de traçado de hidrograma de escoamento superficial direto que será 

utilizado, de acordo com a preferência do usuário e as peculiaridades do 

problema em análise (método de Sta. Barbara, de Clark e hidrograma 

triangular do SCS) (Ponce, 1989, Wanielista, 1993). 

• Módulo Dados: esse módulo recebe informações do usuário a respeito da 

bacia hidrográfica tais como a área de drenagem, forma, declividade, uso do 

solo, características de infiltração e outras necessárias para determinar o 

hidrograma de cheias a partir de uma tormenta de projeto. Na tela são 

mostrados todos os dados relativos ao trecho (sub-bacia) que está sendo 

analisada. Além disso, são mostrados os modelos de cálculo de chuva 

excedente e de traçado do hidrograma. 

     No módulo dados é possível determinar a tormenta de projeto a partir de 

precipitações fornecidas diretamente pelo usuário ou por meio de relações 

Intensidade-Duração-Freqüência (equações do eng. Otto Pfafstetter, 

equações gerais e equações lnln). Para tanto, o Sistema ABC 6 dispõe de 

uma base de dados (com as 117 equações da versão 5 e outras que serão 

adicionadas a esta versão 6) que permite não só acessar as relações IDF já 

publicadas mas também introduzir outras de interesse do usuário, além de ser 
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possível atualizar este banco de dados pela Internet. Esse módulo contém 

também rotinas que distribuem a chuva no espaço e no tempo. 

     Ainda no módulo dados, o Sistema ABC 6 permite determinar o 

caminhamento das ondas de cheia pela bacia hidrográfica ao longo de 

trechos de canais. Nessa etapa é possível entrar com o comprimento do canal 

e o coeficiente de amortecimento. O Sistema gera três parâmetros (C0, C1, 

C2) que são usados no amortecimento da onda de cheia ao longo do canal (é 

utilizado o método hidrológico de Muskingum para o cálculo do 

amortecimento). 

     Finalmente, no módulo dados, o Sistema ABC 6 permite determinar o 

caminhamento das ondas de cheia em reservatórios de amortecimento, com 

vertedores em soleira livre sem comporta e vertedores afogados (orifícios) . 

• Módulo Saídas:  nesse módulo basta ao usuário clicar em um ponto qualquer 

do esquema representativo da bacia hidrográfica para obter os resultados do 

respectivo ponto. Como resultados são apresentados, em forma de tabelas e 

gráficos, a precipitação total, precipitação excedente e os hidrogramas de 

escoamento superficial direto. 

     Além disso, todos os hidrogramas gerados poderão ser gravados ou exportados, o que 

permite ao usuário analisar, em um mesmo ponto ou em diversos pontos, os hidrogramas 

de diversos cenários analisados sobrepostos, visualizando os mesmos em formato de 

gráficos e tabelas. 
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Figura 4 - Fluxograma do ABC 6 

 

     De acordo com a Figura 4, observamos que a rede esquemática é formada por 4 

elementos, são eles: 

• Nó: ponto de controle na qual se pode importar ou exportar hidrogramas. 

Quando está no início da rede, é possível importar um hidrograma ou entrá-

lo manualmente, podendo ser de um período de retorno diferente da rede e, 

quando estiver no meio ou no final, pode-se exportar ou gravar o 

hidrograma. Quando corre uma precipitação sobre uma dada bacia 

hidrográfica, as águas precipitadas encaminham-se naturalmente para os 

pontos mais baixos do terreno, atingindo finalmente os riachos ou rios que as 

conduzem ao seu destino final.  Naturalmente estas precipitações provocam 

variações de vazão ao longo do tempo em uma dada seção do rio. O 

hidrograma de uma onda de cheia é exatamente a representação da variação 
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da vazão em uma dada seção do rio, representando portanto, os efeitos da 

bacia hidrográfica a montante desta seção sobre a distribuição temporal da 

chuva.  

• Bacia: será a representação da própria bacia ou de canais naturais ou 

artificiais. O estado poderá ser real (quando existe amortecimento, translação 

e contribuição) ou fictícia (o hidrograma a jusante é exatamente igual ao 

hidrograma a montante). 

• O tempo de concentração pode ser calculado através das seguintes 

fórmulas empíricas obtidas experimentalmente: 

 

Bransby-Willians: 











=

2,01,0

1

5280
86,76

SA

L
tC  (1) 

onde: tC(min), L(m), A(km2), S(m/m) 

 

Dooge: 









=

17,0

41,0

18,1
S

A
tC    (2) 

onde: tC(h), A(km2), S(m/km) 

 

Kerby: 

467,0

5,0
44,1 







 
=

S

cL
tC    (3) 

onde: tC(min), L(m), c(-), S(m/m) 

 

Kirpich I: 

385,0

155,1

57
h

L
tC =    (4) 
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onde: tC(min), L(km), h(m) 

 

Kirpich II: 

385,0

77,0

57
S

L
tC =    (5) 

onde: tC(min), L(km), S(m/km) 

 

Onda Cinemática: 













=

3,04,0

6,06,0

92,6
SI

Ln
tC   (6) 

onde: tC(min), n(-), L(m), S(m/m), I(mm/h) 

 

SCS: 

7,0

5,0

8,0

9
1000

42,3 







−=

CNS

L
tC  (7) 

onde: tC(min), L(km), S(m/m), CN(-) 

 

• A precipitação poderá ser definida manualmente na forma de tabela 

(tempo x precipitação) ou por IDF selecionadas num mapa do 

território nacional no qual estarão dispostas geograficamente. A 

chuva será distribuída no tempo através do método dos Blocos 

Alternados e no espaço através de um Coeficiente de Redução 

Espacial. 

 

Expressão geral da IDF: 

( )n
m

tt

TK
i

0+


=                    (8) 



 

 
   XIII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 13 

onde i é a intensidade em mm/min ou mm/h, T é o período de 

retorno em anos, t é a duração em horas ou minutos e m, n e tO 

são constantes determinadas por regressão dos resultados das  

distribuições de  freqüências ajustadas às séries de intensidades 

máximas observadas para diferentes durações e dependem das 

unidades empregadas. 

 

• A parcela infiltrada poderá ser obtida com a ajuda 4 modelos 

(Green e Ampt, SCS, Horton e Índice Fi) de acordo com a 

preferência do usuário e as peculiaridades do problema. O usuário 

será auxiliado no cálculo do CN através de uma tela em que ele 

poderá relacionar o número da curva com diferentes tipos, 

condições de umidade e ocupação dos solos, ou mesmo calcular o 

CN médio ponderando os CN’s em uma mesma bacia por suas 

áreas. O programa também oferece uma correlação dos métodos de 

Green e Ampt e Horton ao método do SCS através dos CN’s. 

 

Fórmula de Horton: 

( ) tk

COC efffF −−+=   (9) 

onde F é a taxa de infiltração em mm/h no instante t, fc é a taxa 

de infiltração para a qual F tende assintóticamente em mm/h, fo 

é a taxa de infiltração inicial para t=0, k é o parâmetro de 

forma e t o tempo em h. 

 

Método de Green e Ampt: 

( )tkCO
C e

k

ff
tfF −







 −
+= 1  (10) 

o valor de  fc seria atingido quando t tender a infinito para a 

condição de total saturação do solo. Neste caso fc seria igual à 

condutividade  hidráulica de um  meio poroso saturado 

conforme consta da fórmula de Darcy. Como a saturação total 

nunca ocorre nas  camadas superiores do  solo o valor  de  fc ‚ 

chamado de “condutividade  hidráulica  em condições naturais 

de saturação (kt)”. 
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O  valor de kt é obtido através da Tabela 1 em função do valor 

de CN e o valor do expoente k pela expressão: 

 

f

t

S

k
k


=

8
  (11) 

onde k e kt já foram definidos previamente e Sf‚ chamado de 

“fator de sucção-armazenamento” (Storage-Suction factor) 

também obtido da Tabela 1: 

 

Tabela 1 - Correspondência entre CN, kt e Sf 

CN kt (mm/h) Sf (mm) k 

100 - - - 

95 0.40 11.2 0.280 

90 0.80 22.4 0.285 

85 1.20 33.6 0.285 

80 1.60 44.9 0.285 

75 2.00 54.9 0.291 

70 4.00 40.5 0.790 

65 6.00 35.8 1.340 

60 7.90 29.1 2.170 

55 9.90 25.0 3.168 

50 11.80 22.2 4.252 

45 13.80 20.3 5.430 

40 15.70 18.9 6.645 

Tabela 1 - Correspondência entre CN, kt e Sf 
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Método do SCS: 

( )
( )

SPpara
SP

SP
Q 

+

−
= 2,0

8,0

2,0
2

  (12) 

onde Q é o escoamento superficial direto em mm, P é a 

precipitação em mm e S é a retenção potencial do solo em mm. 

4,25
10

1000

S
CN

+
=   (13) 

onde  CN é chamado de “Número da Curva” e varia  entre 0 e 

100. Os valores de CN dependem de três fatores: umidade 

antecedente do solo, tipo de solo e ocupação do solo. 

 

• Reservatório: uma onda de cheia ao transitar por um reservatório sofre um 

efeito de amortecimento, ou seja, o volume do reservatório ao reter parte da 

vazão afluente faz com que a vazão da saída seja menor que a vazão de 

entrada, sendo também defasada em relação à vazão de entrada. Para o 

cálculo do amortecimento de onda de cheia em reservatório utiliza-se a 

equação da continuidade: 

 

Q Q
V

t
Q Q

V

tA A E E1 2

1

1 2

2

2 2
+ + − − =

 
 (14) 

Os reservatórios são de maneira geral estruturas profundas e não extensas, 

sendo a velocidade da água consequentemente baixa. Pode-se assim, sem 

introduzir grandes erros, considerar a superfície das águas horizontal.  Desta 

forma o volume armazenado no reservatório é diretamente proporcional ao 

nível de água do mesmo, o que facilita a resolução da equação. 

• Reservatório Paralelo: representa um reservatório paralelo ao rio, com 

comprimento infinito, tal que, dado o seu volume, ele armazena a parcela do 

pico do hidrograma que corresponde ao seu volume. 
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Figura 2 - Representa o corte esquemático do hidrograma ao atravessar um reservatório 

paralelo 

 

Conexão com Sistemas de Informações Geográficas: 

     A utilização de Sistemas de Informações Geográficas, os chamados SIG, em 

hidrologia é extremamente promissora embora grande parte dos trabalhos que tratam da 

integração de SIG com modelos hidrológicos ainda estejam em fase incipiente ou não 

suficientemente amadurecidos (Dourado, S. S, 1999). Atualmente desenvolvem-se no 

Laboratório de Sistemas de Suporte a Decisões da Escola Politécnica uma serie de 

aplicativos, com o uso de técnicas de SIG, cuja principal finalidade será gerar 

informações para alimentar os modelos hidrológicos do ABC 6. Atualmente estudam-se 

aplicativos para gerar informações sobre as características físicas da bacia (divisor de 

águas, área de drenagem, comprimento do talvegue, declividade, rede hidrográfica e 

índices de forma), número da curva do Soil Conservation Service, tempo de concentração 

pelo método cinemático, curva tempo-área da bacia e outros. 

 

Recursos mínimos para a instalação do ABC 6: 

• Windows® 95/98/NT; 

• Pentium® 100; 
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• Monitor SVGA com no mínimo 256 cores (8 bits) e resolução de 800x600; 

• 16 Mb de memória RAM; 

• 10 Mb de disco rígido. 

 

CONCLUSÕES 

     A análise de cheias em bacias complexas utilizando o Sistema ABC 6 permite o 

estudo de diversos cenários que auxiliam significativamente a tomada de decisões. A 

interface gráfica desenvolvida é amigável e relativamente simples de operar. Esse sistema 

pode ser obtido em versão gratuita e de livre distribuição e, apesar do seu caráter 

inicialmente didático, apresenta grandes possibilidades de aplicações profissionais. O 

download do programa pode ser feito da página da Internet www.poli.usp.br/phd mantida 

pelo Departamento de Engenharia Hidráulica e Sanitária da Escola Politécnica. 
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