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AVALIAÇÃO DA MODELAGEM HIDROLÓGICA E DE SEDIMENTOS NA BACIA 
DO RIO MADEIRA CONSIDERANDO DIFERENTES FONTES DE PRECIPITAÇÃO 

Brunella Sellitti Borges1; Diogo Costa Buarque 2 

ABSTRACT – The Madeira and Solimões rivers are the two main tributaries of the Amazon basin in 
terms of sediment discharge. The watershed of the Madeira River is responsible for almost 35% of the 
sediment load transported by the Amazon River to the Ocean, in addition to significantly influencing 
its sediment transport and flow. In order to study and understand the dynamics of sediments in the 
Madeira River basin, Buarque (2015) developed a sedimentological model, coupled with a hydrological 
model, and applied it to the basin. However, some limitations in its application in the Madeira River 
Basin were identified by Buarque (2015), such as the quality of the precipitation data used. In this 
sense, the present study evaluated the results of the model in the basin considering different rainfall 
data sources (Tropical Rainfall Measurement Mission (TRMM), National Water Agency (ANA), MERGE 
and Multi-Source Weighted-Ensenble Precipitation (MSWEP)). In general, the results obtained by the 
model with the selected sources of precipitation data were satisfactory, mainly in the Brazilian Amazon. 
However, it was verified the necessity of recalibration of the parameters of the model for each different 
source. Based on the results after an automatic calibration, it was found that the errors are more 
associated with the input data of the model than with the calibration. In order to improve the results 
of simulations with alternative sources, it is recommended to manually calibrate the model and at the 
same time evaluate the extent to which certain parameters can be extrapolated to compensate for the 
differences between observations and model results from each rainfall data source evaluated. 

Palavras-Chave – Modelagem de Sedimentos; Bacia do rio Madeira; Fontes Alternativas de 
precipitação. 
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1 - INTRODUÇÃO 

A bacia do rio Amazonas é capaz de transportar cerca de 800.106 t/ano de sedimentos para o 

oceano, sendo considerada uma das maiores em termos de transporte de sedimentos. Seus principais 

tributários, em termos de descarga de sedimentos, são os rios Madeira e Solimões (Martinez et al., 

2009). A bacia do rio Madeira é responsável por quase 35% (~240.106 t/ano) de toda a carga de 

sedimentos transportada pelo rio Amazonas ao oceano e influencia significativamente o escoamento 

e o transporte de sedimentos ao longo do rio Amazonas (Guyot, 1993). Considerando a relevância do 

rio Madeira sob o comportamento do rio Amazonas e a importância de se conhecer a dinâmica dos 

sedimentos, é fundamental que se realize o monitoramento das descargas sólidas e líquidas nos rios 

que compõem estes sistemas. Alternativa complementar ao monitoramento é a modelagem 

computacional, a qual permite avaliar diferentes cenários. 

Neste contexto, Buarque (2015) desenvolveu um modelo sedimentológico acoplado ao modelo 

hidrológico MGB-IPH (Collischonn et al., 2007; Paiva et al., 2011a; Fan e Collischonn, 2014), capaz de 

simular a geração, o transporte e a redistribuição de sedimentos em bacias de grande escala, sendo 

um dos poucos trabalhos de desenvolvimento de modelagem de sedimentos em grandes rios. 

A fim de minimizar as limitações pela escassez de dados na aplicação dos modelos, fontes 

alternativas vêm sendo utilizadas buscando ampliar a cobertura espacial e regularidade temporal, 

embora não substituindo as informações coletadas localmente (Buarque et al., 2011). Para os modelos 

que possuem um módulo hidrológico, a principal informação de entrada é a precipitação, geralmente 

obtidas por meio de estações pluviométricas/pluviográficas. No entanto, considerando que as 

informações obtidas destas fontes são pontuais e escassas em grandes bacias, fontes alternativas de 

precipitação diárias provenientes de satélites como o TRMM 3B42 (Huffman et al., 2007) e o CMORPH 

(Joyce et al., 2004), de reanálise do NCEP/NCAR e ERA-40 (Clarke et al, 2010), do PERSIANN (Hsu et al., 

1997) ou resultados do produto MERGE (Rozante et al., 2010), que combina dados do TRMM com 

dados de medições na superfície, tem sido cada vez mais úteis. 

Este trabalho busca simular a bacia do rio Madeira com o modelo de sedimentos desenvolvido 

por Buarque (2015) utilizando dados de precipitação provenientes de postos pluviométricos, do 

satélite TRMM, e dos produtos MERGE e MSWEP, como "forçante" do modelo hidrológico MGB-IPH. 

2 - METODOLOGIA 

O modelo MGB-IPH com o módulo de sedimentos foi aplicado na bacia do rio Madeira (Figura 1), 

para o qual já se encontra ajustado na parte hidrológica e hidráulica e de sedimentos por Buarque 

(2015) com dados de precipitação diária do TRMM 3B42 (Huffman et al, 2007). Porém, considerando 

a importância da qualidade dos dados de chuva, foram selecionadas fontes alternativas de 

precipitação. A seleção foi realizada após avaliação da confiabilidade dos dados a partir de estudos 
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publicados em trabalhos de mestrado, doutorado e artigos em periódicos (ex: Paiva et al., 2011a; 

Buarque et al., 2011, Clarke e Buarque, 2013). 

 
Figura 1: Localização da bacia do rio Madeira. 

Além dos dados do TRMM 3B42, foram utilizados dados de precipitação dos produtos MERGE 

(Rozante et al., 2010) e MSWEP (Beck et al., 2016), no período de 1998 a 2005. Buscando ainda avaliar 

o uso de dados de postos, utilizou-se dados pluviométricos disponibilizados pela Agência Nacional das 

Águas (ANA). 

Considerando que os parâmetros do modelo foram calibrados para a bacia por Buarque (2015) 

com dados do TRMM, os mesmos também foram calibrados para cada fonte de dado de precipitação 

utilizando o algoritmo de calibração automática existente no próprio modelo MGB-IPH, buscando 

eliminar a subjetividade do processo. A eficiência da calibração foi avaliada utilizando 3 estatísticas de 

desempenho: índice de eficiência de Nash e Sutcliffe entre vazões observadas e simuladas (ENS); índice 

de eficiência de Nash e Sutcliffe entre o logaritmo das vazões observadas e simuladas (ENSlog); e o erro 

no volume total (ΔV). 

Os resultados de cada simulação foram avaliados em termos qualitativo da representação 

espacial e temporal da hidrologia e da geração de sedimentos na bacia, e em termos quantitativos de 

comparação das concentrações e descargas de sedimentos em suspensão nos rios com dados in situ 

disponibilizados pela ANA e pelo Programa ORE-HYBAM do IRD (Institut de Recherche pour le 

Développement) (http://www.ore-hybam.org).  

Os dados de concentração de sedimentos em suspensão disponibilizados pela ANA 

correspondem a, no máximo, 4 medições anuais (Filizola e Guyot, 2009). Devido à baixa frequência de 

medições, as séries geradas não foram utilizadas, porém os resultados de estudos utilizando dados 

dessas estações (ex: Filizola e Guyot, 2009) foram utilizados no presente trabalho para comparação 

com a carga média anual de sedimentos em suspensão estimada pelo modelo. 
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O programa ORE-HYBAM fornece dados de sedimentos em suspensão na superfície coletados a 

cada 10 dias. Porém, apesar da maior frequência de medições, a densidade espacial destes dados é 

pequena. Na bacia do rio Madeira apenas 3 estações possuem dados no período de 1998 a 2005 

(Rurrenabaque, Porto Velho e Fazenda Vista Alegre) e foram utilizadas neste estudo para uma 

comparação com os valores simulados. 

Os resultados das simulações relativos às concentrações e descargas de sedimentos em 

suspensão foram organizados e comparados entre eles, avaliando os impactos das diferentes fontes 

de precipitação, além de compará-los com outros estudos existentes na bacia.  

3 - RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Para verificar se os resultados de vazão gerados pelo modelo com cada fonte de precipitação 

foram satisfatórios após a calibração, foram selecionadas 6 estações fluviométricas localizadas ao 

longo da bacia do rio Madeira para realizar uma análise estatística dos resultados: Rurrenabaque 

(RUR); Abunã (ABU); Porto Velho (PV); Humaitá (HUM); Manicoré (MAN); e Fazenda Vista Alegre (FVA). 

Destas, apenas a Rurrenabaque e Fazenda Vista Alegre não foram utilizadas para calibração dos 

parâmetros do modelo pois não apresentam dados consistidos de vazão. Na Tabela 1 estão 

apresentadas as estatísticas de desempenho da calibração para as 4 fontes analisadas utilizadas na 

calibração. Para os índices ENS e ENSlog, quanto maior seus valores melhores os resultados do modelo. 

Já o erro do volume, quanto menor o valor de ΔV melhor o desempenho do modelo.  

Tabela 1: Comparação dos coeficientes de ENS, ENSlog e ΔV de vazão entre as simulações com cada fonte de 
precipitação antes e depois da calibração. 

Estação 

Simulação sem calibração Simulação com calibração 

TRMM Postos MSWEP MERGE TRMM Postos MSWEP MERGE 

Coeficiente de ENS 

ABU 0,89 0,82 0,88 0,88 0,89 0,83 0,86 0,86 

PV 0,89 0,88 0,87 0,89 0,89 0,88 0,87 0,87 

HUM 0,92 0,91 0,90 0,93 0,92 0,90 0,88 0,89 

MAN 0,92 0,89 0,91 0,94 0,92 0,87 0,88 0,87 

 Coeficiente de ENSlog 

ABU 0,87 0,82 0,84 0,85 0,87 0,82 0,82 0,90 

PV 0,88 0,88 0,87 0,86 0,88 0,88 0,86 0,89 

HUM 0,71 0,72 0,69 0,70 0,71 0,71 0,67 0,70 

MAN 0,91 0,90 0,89 0,90 0,91 0,86 0,87 0,90 

 Coeficiente de ΔV 

ABU 0,61 4,49 6,08 5,65 0,61 -0,31 4,00 -7,56 

PV 1,17 2,67 2,55 7,05 1,17 -1,71 1,24 -3,73 

HUM -3,18 -1,95 -1,69 1,48 -3,18 -6,03 -2,76 -8,25 

MAN -6,14 -7,28 -5,96 -2,09 -6,14 -10,86 -6,79 -11,06 

Nota: Em negrito destacam-se os coeficientes que apresentaram resultados ligeiramente inferiores após a calibração 

Verificou-se que os coeficientes de ENS e ENSlog obtidos foram satisfatórios, porém não foi 

notado grande melhora nos valores dos coeficientes de ENS após a calibração, ocorrendo, inclusive, 
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diminuição desse coeficiente, como nos resultados do MERGE, o qual se destacou dentre as fontes 

analisadas por ter apresentado o maior número de coeficientes com resultados menores após a 

calibração do modelo. Quanto ao erro do volume, notou-se uma melhora dos valores após a calibração 

de maneira geral. 

Com o modelo hidrológico calibrado para cada fonte de precipitação selecionada, foi verificada 

a distribuição espacial da carga média anual específica de sedimentos (t/ano/km²) gerada em cada 

minibacia e que chega à sua rede de drenagem. Observa-se na Figura 2 que, com qualquer fonte 

simulada, a maior parte da carga de sedimentos que chega aos rios é proveniente das regiões Andinas 

localizadas na Bolívia e no Peru. Nas quatro simulações realizadas, na parte central da bacia ao longo 

do rio Mamoré (ver Figura 1) até a divisa entre a Bolívia e o Brasil, onde se localizam regiões mais 

planas, a geração de sedimentos é baixa, apresentando pequena variação entre os resultados com as 

fontes de dados analisadas. De maneira geral, a simulação com dados dos Postos apresentou menor 

área com valores de carga de sedimentos abaixo de 5 t/ano/km², destacando a região próxima à foz 

do rio Madeira, a qual apresentou resultados mais próximos aos do TRMM.  

 

Figura 2: Distribuição espacial da perda de solo média anual (t/ano/km²) para cada fonte analisada: a) 

POSTOS; b) TRMM; c) MSWEP; d) MERGE. 

Em termos percentuais de contribuição dos principais afluentes, os valores de carga média anual 

de sedimentos em suspensão obtidos foram comparados com os fornecidos por Guyot (1993) e Guyot 

et al. (1999), os quais estimaram que de um total de 230.106 t/ano aportados dos Andes ao rio Madeira 

cerca de 72% é proveniente da bacia do rio Beni e 28% da bacia do rio Mamoré. Conforme apresentado 

na Figura 3, a simulação com chuva do TRMM foi a que apresentou resultados mais próximos (76% da 

bacia do Beni e 24% da bacia do Mamoré) da observação em relação às demais fontes de precipitação, 

enquanto que o MSWEP apresentou os valores mais discrepantes (81% da bacia do Beni e 19% da bacia 

do Mamoré), embora ainda próximos. Por outro lado, os resultados obtidos com chuva do MSWEP 

indicaram uma carga média anual para o rio Madeira superior a 400.106 t/ano, bem superior aos 

valores obtidos com dados observados. 

a) c) d) b) 
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a) 

 

Figura 3: Carga anual de sedimentos em suspensão com dados do Postos (a), TRMM (b), MSWEP (c) e MERGE 
(d) nos trechos de rios da bacia do rio Madeira. 

As concentrações e as cargas de sedimentos em suspensão (CSS) (mg/L), diárias e médias 

mensais, a partir das quatro fontes de chuva simuladas, foram comparadas com os resultados do 

programa ORE/HYBAM para cada uma das 3 estações que possuem dados de concentrações de 

sedimentos na superfície, no período simulado de 1998 a 2005. A estação de Rurrenabaque é a única 

localizada fora do país e em um trecho de rio simulado com o modelo Muskingum-Cunge (MC) para 

propagação das vazões, enquanto as outras duas (Porto Velho e Fazenda Vista Alegre) estão localizadas 

ao longo do rio Madeira e em trechos de rio simulados pelo modelo hidrodinâmico (HD).  

Ao comparar os resultados obtidos entre as 3 estações analisadas, nota-se que a de 

Rurrenabaque (Figura 4) apresentou picos para a simulação com dados dos Postos, diferentemente 

dos valores obtidos com as demais fontes de chuva, para as quais os valores se aproximaram daqueles 

fornecidos pelo ORE/HYBAM. Esse comportamento ocorre devido à ausência de postos pluviométricos 

nas suas proximidades, localizada fora do Brasil, o que gera erros de extrapolação da precipitação nesta 

região e também dificulta uma calibração dos parâmetros do modelo. 

 

 

Figura 4: Comparação entre as concentrações [mg/L] (a) e cargas [t/dia] (b) diárias de sedimentos em 
suspensão simuladas e observadas na estação Rurrenabaque. 

Nas estações de Porto Velho (Figura 5) e Fazenda Vista Alegre (Figura 6) foram observadas que a 

sazonalidade dos picos das concentrações de sedimentos em suspensão foi bem representada, com 

valores semelhantes aos valores observados e com picos da mesma ordem de magnitude. Vale 

b) a) c) d) 

b) 
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a) 

ressaltar que os resultados do MSWEP apresentaram uma tendência de superestimar os dados,  

especialmente os valores mínimos, destacando-se dos demais resultados obtidos em alguns pontos 

dos gráficos. 

 

 

Figura 5: Comparação entre as concentrações [mg/L] (a) e cargas [t/dia] (b) diárias de sedimentos em 
suspensão simuladas e observadas na estação Porto Velho. 

 

 

Figura 6: Comparação entre as concentrações [mg/L] (a) e cargas [t/dia] (b) diárias de sedimentos em 
suspensão simuladas e observadas na estação Fazenda Vista Alegre. 

4 - CONCLUSÕES 

Em relação a carga média anual de sedimentos em suspensão nos principais trechos de rios, os 

resultados do TRMM foram os que mais se aproximaram dos dados obtidos em estudos anteriores, 

seguidos pelos resultados do MERGE. Os resultados da simulação com Postos e com MSWEP foram os 

que apresentaram valores mais distantes em relação aos fornecidos pela literatura, apresentando 

cargas médias anuais 45% maiores. Esse comportamento indica que as demais fontes de precipitação, 

exceto os postos (devido à ausência de dados na região dos Andes), tem potencial de ser aplicado. 

Os resultados dos Postos apresentaram picos expressivos quanto às concentrações e as cargas 

de sedimentos em suspensão na estação de Rurrenabaque, discrepantes dos demais valores analisados 

e desproporcional aos valores obtidos em outros estudos. Estes picos são justificados pela ausência de 

postos pluviométricos nas proximidades da estação de Rurrenabaque, o que impede a calibração do 

modelo na região externa ao país, gerando volumes de escoamentos que não são próximos dos 

b) 

a) 

b) 
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observados. Nas demais estações os resultados obtidos das quatro fontes analisadas acompanharam 

os valores da literatura, tendo o MSWEP uma tendência de superestimar os dados. 

De maneira geral, com a calibração automática verificou-se que os erros estão associados aos 

dados de entrada do modelo e não com a calibração realizada. Além disso, foi observado que os 

maiores erros ocorreram na parte externa ao Brasil, devido à falta de uma adequada representação da 

geração de escoamento superficial nesta região, o que reforça a necessidade de calibração do modelo 

hidrológico utilizando dados de estações fluviométricas nestes locais. 
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