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RESUMO Os processos hidrológicos 
apresentam comportamentos distintos 
de acordo com a escala do sistema. A 
escala dos processos hidrológicos pode 
ser discutida através de três elementos 
contextuais: “Disciplinar, Histórico e 
Conceitual" (Matriz DHC). Devido à e-
norme complexidade,  os elementos 
para abordar esses contextos precisam 
de enfoques tanto de natureza qualitati-
va como quantitativa. Numa série de 
três artigos, este trabalho analisa os 
aspectos qualitativos: Discreto, Relati-
vista, Dominante, de Complexidade, 
Sistêmico e Transdisciplinar; e oito as-
pectos quantitativos, que incidem nos 
problemas práticos de escalas hidroló-
gicas. Quatro aspectos quantitativos 
são comuns às geociências: Escala Ob-
servacional e Escala de Flutuação, Hie-
rarquias Escalares, Transição Escalar e 
Heterogeneidades. Os outros quatro 
são específicos ao âmbito da simulação 
hidrológica: Incertezas nas Previsões, 
Universalidade nas Equações de Esco-
amento, Parâmetros Constitutivos, e 
Sensibilidade às Condições Iniciais. Pa-
ra concluir, é apresentado como estes 
aspectos retratam a dialética quali e 
quantitativa, com ênfase no processo de 
transformação chuva-vazão e os méto-
dos de abordagem na micro, meso e 
macro-escala hidrológica.  
 
ALGUNS DESAFIOS DA HIDROLO-
GIA ATUAL 

 
Até a década de 30, a Hidrologia 

era uma ciência mais qualitativa do que 
quantitativa. Os processos eram descri-
tos na sua essência, mas não se co-
nhecia a magnitude de sua importância 
em cada sistema hídrico. Os primeiros 
métodos quantitativos foram desenvol-

vidos para representar processos espe-
cíficos do ciclo hidrológico, por exemplo 
a equação de Horton para a infiltração e 
a de Theiss para fluxo de poços. 

O investimento económico no sé-
culo XX exigiu conhecimentos quantita-
tivos sobre os recursos hídricos para o 
aproveitamento desses recursos. Os 
estudos exigiam que o engenheiro 
quantificasse os processos hidrológicos 
necessários a projetos como obras para 
regularização, previsão de enchentes e 
avaliação do impacto dos despejos de 
concentrações urbanas sobre os rios. 
Para isso foram importadas diferentes 
técnicas matemáticas e estatísticas pa-
ra Hidrologia, sem a correspondente 
relação física, química e biológica dos 
processos envolvidos. 

 A preocupação ambiental, que ini-
ciou na década de 70, gerou novas 
questões postas pela sociedade, tais 
como: qual é o impacto resultante do 
uso do solo rural e urbano sobre a qua-
lidade e a quantidade dos rios?; existe 
modificação climática devido a ações 
antrópicas?; quais as ações necessá-
rias para a redução desses impactos? 
Para responder estas questões não é 
possível continuar representando os 
processos na bacia de forma empírica e 
estacionária. 

A Ciência Hidrológica se desen-
volveu de forma compartimentalizada, 
onde cada processo era estudado inde-
pendente dos demais dentro de uma 
escala muito reduzida. Durante os anos 
60 a 80 foram criadas várias bacias ex-
perimentais ou representativas para 
estudar esses processos. No entanto, 
os resultados eram limitados, principal-
mente porque a transferência do conhe-
cimento da micro para a meso e macro-
escala não é direta. 
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Assim, o engenheiro, para estimar 
as vazões nos rios com base na precipi-
tação, integrou as diferentes partes do 
ciclo hidrológico através de funções de-
senvolvidas na microescala para repre-
sentar bacias de vários de km2. Esses 
modelos que apareceram juntamente 
com a disponibilidade dos computado-
res na década de 50, pouco evoluíram 
em termos qualitativos, mas ainda têm 
uma grande utilidade na solução de 
problemas de sistemas estacionários. A 
tendência atual tem sido de aprimorá-
los para usos específicos como previ-
são em tempo atual ou a redução do 
número de parâmetros para torná-lo de 
mais fácil utilização.  

Desta maneira, todas as geociên-
cias, incluindo Hidrologia, iniciam a dé-
cada dos noventa com novos desafios 
disciplinares. Um deles é contribuir para 
a unificação de conceitos que retratem 
os processos nas diferentes escalas 
(NRC,1991 e Tucci,1993). O Ciclo Hi-
drológico atua de forma integrada com 
outros ciclos de energia e matéria, num 
intervalo amplo de escalas espaciais e 
temporais. Assim, alguns dos principais 
novos desafios são: 

•   representatividade dos processos 
hidrológicos em diferentes escalas 
espaciais e temporais;  

•   empirismo de modelos e parâmetros 
ao representar os processos hidroló-
gicos na bacia hidrográfica; 

•   a integração de modelos meteorológi-
cos e hidrológicos que atuam em es-
calas diferentes; 

A solução desses desafios permiti-
rá responder com mais segurança as 
respostas formuladas acima e criar os 
elementos técnicos e científicos que a 
sociedade necessita para a tomada de 
decisões no sentido do aprimoramento 
do desenvolvimento sustentável. 

"ESCALA" NOS PROCESSOS HI-
DROLÓGICOS 

 
Chow (1959) quando definiu a Hi-

drologia como "...a ciência que trata da 
ocorrência da água na Terra, sua circu-
lação, distribuição, ... ", incluiu todos os 
processos atuantes, com seus três es-
tados da água e em diferentes escalas 
de espaço e de tempo. Além disso, des-
tacou a hierarquia dos processos no 
Ciclo Hidrológico planetário. 
 O ciclo hidrológico deve ser ana-
lisado, dentro de seus componentes, de 
acordo com a dinâmica de sua ocorrên-
cia e sobre as características do siste-
ma envolvido. A dinâmica envolve as 
mudanças das variáveis no tempo e no 
espaço, enquanto que o espaço incor-
pora também as características do sis-
tema (solo, cobertura, oceano, etc.), 
que apresentam poucas variações em 
períodos curtos de tempo. Esses pro-
cessos extremamente não-lineares a-
gem diretamente sobre o meio e a vida 
no planeta. Na Figura 1 são dados e-
xemplos escalas espaciais e temporais 
ligadas à hidrologia 

A representação dos processos 
hidrológicos em diferentes escalas tem 
esbarrado nos seguintes aspectos prin-
cipais: 
· 
•  a heterogeneidade espacial dos sis-

temas hídricos e a incerteza com a 
qual os parâmetros e processos são 
medidos em diferentes escalas;  

• ·a dificuldade de representar os pro-
cessos caracterizados e analisados na 
microescala para outras escalas da 
bacia hidrográfica; 

• ·a falta de relação entre os parâmetros 
de modelos matemáticos com as dife-
rentes configurações espaciais encon-
tradas na natureza. 
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Figura  1. Algumas escalas do espaço/tempo no ciclo hidrológico 

 
 
Assim a comunidade hidrológica 

enfrenta hoje um problema também 
comum as outras áreas das geociên-
cias: a complexidade dos processos das 
escalas menores e a relativa simplicida-
de com a qual eles são integrados nas 
escalas menores. Por exemplo, são li-
mitados os resultados obtidos pelos 
modelos para responder questões como 
o das ações antrópicas em diferentes 
escala da bacia.  

Cada vez mais o hidrólogo é for-
çado a pensar em termos de complexi-
dade e padrões espaciais, mas as fer-
ramentas disponíveis para análise não 
são adequadas para acomodar de for-
ma conceitual a heterogeneidade. Isto 
tem levado a uma crise teórica (Doo-
ge,1986; Beven,1987) e reformular a 
física hidrológica (Short et al, 1993). 
Portanto, existe hoje a necessidade de 
uma teoria de escala hidrológica que 
trate os problemas da integração espa-

cial e temporal em todas as hierarquias 
do Ciclo Hidrológico apontado a quatro 
décadas por Ven Te Chow. 

O problema reside em conhecer 
como variáveis e parâmetros são repre-
sentados em escalas diferentes e como 
estabelecer as funções de transferência 
entre essas escalas. Por exemplo, a 
equação de infiltração obtida através de 
um experimento de campo para uma 
área de poucos cm2 não tem os mes-
mos parâmetros, quando utilizada para 
uma área de muitos m2 ou Km2. Como 
então, medir esse processo para que 
essa equação ou transformações da 
mesma possam ser utilizadas nessas 
escalas? O principal objetivo nesse con-
texto, é o de determinar qual é a área 
representativa apropriada de uma variá-
vel hidrológica que identifique a escala 
do processo natural. Uma vez encon-
tradas as variáveis explicativas numa 
escala, o passo seguinte é encontrar as 
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funções de transferência para as esca-
las vizinhas.  

Para caracterizar esse desenvol-
vimento foram criadas algumas nomen-
claturas em geociências para ordenar 
os conhecimentos sobre a escala dos 
processos naturais (Tabela 1).  

O tema é classificado em Discipli-
nar, quando trata da representatividade 
e a integração temporal espacial; em 
Conceitual quando trata dos processos 
dentro das visões qualitativas e quanti-
tativas, e; Histórico quando identifica a 
evolução das teorias e práticas corren-
tes enfrentando o problema disciplinar 
 
Tabela 1. Nomenclatura sobre  escala dos 
processos naturais  

 Contexto Categorias e Objetivos 

Disciplinar Representatividade, Diversida-
de e Transferência de Informa-
ção dos processos, no espaço 
e no tempo. 

Conceitual Dialética de Aspectos Qualitati-
vos e Quantitativos  

Histórico Experiência sobre processos 
em áreas específicas 

 

ELEMENTOS QUALITATIVOS E 
QUANTITATIVOS 

 
Para analisar a escala dos proces-

sos hidrológicos nesse artigo são discu-
tidos a seguir os aspectos conceituais, 
que envolvem os elementos qualitativos 
e quantitativos e as metodologias cor-
respondentes. 

 
Elementos qualitativos 

 
Normalmente a escala é vista de 

maneira puramente quantitativa, como a 
simples redução ou aumento das variá-
veis espaciais alterada sobre uma faixa 
ampla e contínua. Isto é uma extrapola-
ção dos vários exemplos da experiência 
do dia a dia (Klemes,1983). Como a 
maioria das extrapolações, este concei-

to simples de escala não pode ser apli-
cado em qualquer situação, especial-
mente em sistemas naturais, onde as 
escalas dos objetos não são arbitrárias 
ou escolhidas a priori. Elas são função 
da sua composição física e do balanço 
de forças atuando sobre o sistema.  

Na natureza, não é possível impor 
escalas, mas deve-se procurar aquelas 
que existem e tratar de entender suas 
relações e padrões. Klemes cita uma 
frase de Popper: "todos somos estudan-
tes da natureza, das formas não criadas 
por nós e, portanto, não sujeitas ao 
nosso controle (...), assim, projetar a 
razão humana sobre a natureza... não 
pode ser considerado de ciência."   

Como os resultados exigidos nos 
problemas práticos são cada vez mais 
complexos, é raro ter estimativas quan-
titativas com um total embasamento 
conceitual. A confiança em métodos 
quantitativos (Grayson et al,1993) tende 
a ser substituída por um melhor enten-
dimento do tipo qualitativo, ou seja, co-
mo se comporta o padrão natural de 
cada processo. Os métodos qualitativos 
podem não ser tão precisos mas são 
mais simples, modestos e parcimonio-
sos (Hillel, 1991). A seguir, são analisa-
dos os seguintes aspectos qualitativos 
relevantes às escalas hidrológicas: 

•  complexidade;  
•  discreto; 
•  relativista; 
•  dominante; 
•  sistêmico; 
•  transdisciplinar 

Complexidade: segundo Edgard Morin 
(Pessis-Paternak, 1991), a complexida-
de é "o grande número de interações e 
interferências entre várias unidades que 
desafiam as nossas possibilidades de 
cálculo; e abrange também indetermi-
nações e fenômenos aleatórios. Ela 
convive com uma parte da incerteza, 
seja de nosso conhecimento, seja ins-
crita nos fenômenos". A complexidade é 
representada pelo grau e tipo de hete-
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rogeneidades visualizadas no sistema, 
suscetíveis de quantificar. Isto implica 
estudar:  i) sistemas organizados, ii) 
interações locais-globais e iii) informa-
ção contida na micro e macroescala. 

A partir de uma abordagem meca-
nicista, os sistemas hidrológicos se si-
tuam numa região intermediária entre a 
aleatoriedade pura e mecanismos to-
talmente simples (Figura 2). Portanto, 
eles se definem como sistemas de 
complexidade organizada (Dooge, 
1986). A medida que aumenta a escala 
observacional, também aumenta a difi-
culdade de conhecer o efeito das esca-
las menores (Klemes,1983). 
 
 

 
Figura 2. Mecanismos, sistemas e agrega-
dos (Dooge, 1986). Junto a outras geociên-
cias, os sistemas hidrológicos localizam-se 
na região intermediária, onde a complexi-
dade tem uma organização particular 
 
 

A complexidade é expressa pela 
dificuldade em medir uma magnitude 
até um certo detalhe e sua influência 
sobre os macroprocessos (Uhlenbeck, 
1973). Por exemplo, a forma que os 
grãos porosos de um filme fotográfico 
impõem a resolução da imagem. 

A quantificação de sistemas com-
plexos é feita tanto de modo formal - 
mathesis-, como descritivo -taxinomia- 
(Abbott,1993). No caso dos sistemas 
com complexidade organizada, a abor-
dagem é feita através da taxinomia. No 

entanto, esta abordagem enfrenta dois 
fatores: i) o reconhecimento de que es-
ses sistemas são compostos por subsis-
temas que interagem dinamicamente; e 
ii) que as suas metodologias oferecem 
conceituações muito restritas às pró-
prias disciplinas de estudo, e precisam 
de uma abordagem interdisciplinar. 

A complexidade que envolve os 
processos numa bacia é própria dos 
sistemas dinâmicos. Esses sistemas 
descrevem a evolução temporal de pon-
tos espaciais dentro de um campo veto-
rial limitado. A teoria destes sistemas 
centra-se nas propriedades globais dos 
caminhos preferenciais do fluxo (Sposi-
to, 1994) e não na integração quantitati-
va. Esta teoria fornece uma informação 
geral e qualitativa que não depende de 
forma exclusiva da variabilidade espaci-
al do campo vetorial.  

Assim, nos sistemas dinâmicos 
não-lineares (como os processos hidro-
lógicos que ocorrem na bacia) tem-se 
dois extremos. Por um lado, existem 
componentes que interagem localmente 
e produzem um comportamento diver-
gente, tratados através de equações 
bem simples, e denominado de comple-
xidade determinista. Por outro, estas 
propriedades locais fazem surgir uma 
ordem global, que por sua vez retroali-
menta o comportamento das compo-
nentes da qual tem emergido ou padrão 
de interação local-global (Lewin, 1993). 
Assim, nem todas as propriedades ma-
croscópicas da bacia são resultado das 
propriedades dos seus componentes 
individuais e/ou das suas combinações 
a nível micro. Isto explica as interações 
dinâmicas tanto dentro da bacia (exem-
plo de domínio único) como da relação 
da bacia com o clima (exemplo de dois 
domínios diferentes). 

 Por último, a complexidade é 
descrita por muitas variáveis envolvidas, 
havendo entre elas interação, interde-
pendência e mecanismos de retroali-
mentação. O mecanismo de cada pro-
cesso pode ser conhecido de forma de-
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terminística, mas as interações e retroa-
limentações, fazem com que as combi-
nações de processos ocorram de ma-
neira aleatória (Cristofoletti, 1980). As-
sim, a adaptação do sistema ante estí-
mulos leva ao aparecimento de respos-
tas alternativas, todas elas possíveis, 
embora se possa pensar que as respos-
tas mais comuns se organizem em tor-
no do valor modal.  

Desta maneira, parte da aborda-
gem probabilística nos sistemas hidro-
lógicos repousa no princípio de distribu-
ição de energia. Essa distribuição tende 
ao estado mais provável, governando o 
escoamento e as relações espaciais em 
qualquer tempo ou estágio. Para Leo-
pold e Langbein (1963) o desenvolvi-
mento da paisagem não envolve so-
mente a energia total disponível, mas a 
sua distribuição. Em analogia com leis 
termodinâmicas, essa distribuição pode 
ser descrita como entropia, que é fun-
ção da distribuição da energia disponí-
vel dentro do sistema, e não uma fun-
ção da energia total. A entropia relacio-
na-se com a ordem ou a desordem, e 
portanto é uma medida para quantificar 
a complexidade e que pode ser descrita 
em termos de probabilidade. 
 
Discreto: entre as características natu-
rais, o espectro de escalas comuns ten-
de a se concentrar ao redor de estados 
discretos os quais se diferenciam bem 
entre si. Esta característica colocada 
por Klemes (1983) é um axioma de co-
mo o ser humano percebe os diferentes 
sistemas naturais, nas suas diferentes 
escalas. Isto tem haver com nosso tipo 
de raciocínio, que geralmente intui que 
um objeto, sistema ou corpo é constituí-
do por partes ou componentes separa-
das, formando agregados diferentes 
(Odum,1982). Além disso, não temos a 
capacidade de sintetizar todas essas 
partes do sistema quando elas intera-
gem em um processo dinâmico. Assim, 
os estados discretos, quando caracteri-
zados, permitem definir e quantificar 

hierarquias e transições escalares, res-
ponsáveis pela transferência de infor-
mação. 

 
Relativista: ligado ao conceito de or-
dem no qual o sistema pode ser consi-
derado em equilíbrio. Para René Thom 
(Pessis-Paternak, 1991) a noção de 
ordem é antes de mais nada morfológi-
ca, e, em último caso, geométrica, rela-
tiva. De modo que "em um sistema 
qualquer, a desordem perfeita, absoluta 
na micro-escala de estudo, pode numa 
escala macroscópica, ser considerada 
uma ordem perfeita, porque todos os 
seus pontos têm as mesmas proprieda-
des observáveis". Por exemplo, na es-
cala de poro as forças capilares são 
importantes quando comparadas com 
as forças da gravidade que atuam nas 
paredes dos macroporos (Kirkby, 1988); 
mas quando aumentamos a área de 
estudo de alguns metros quadrados, o 
perfil do solo é menos sensível à ma-
croestrutura do solo e atua de forma 
mais uniforme (Figura 3). 
 
Dominante: existem diferentes forças 
atuantes que tendem a dominar os pro-
cessos nos vários níveis de escala, im-
pondo limitações sobre a validade das 
relações matemáticas com base na evi-
dência empírica observada numa dada 
escala (Klemes,1983). Quando é ideali-
zado um sistema particular, a sua estru-
tura é a primeira característica a ser 
estabelecida. Esta idealização se ba-
seia nas unidades onde se produzem os 
fluxos ou caminhos preferenciais de 
energia. A maioria dos modelos definem 
dois domínios bem característicos, sen-
do um deles um domínio pouco hierar-
quizado, onde existe uma predisposição 
para os fluxos interagir através dele, e 
outro domínio, bem hierarquizado, onde 
existe uma preferência pela condução 
dos fluxos por meio dele. 

Os domínios de um sistema super-
ficial se compõem de fluxos verticais e 
fluxos horizontais (Becker,1992; 
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Vörösmarty et al.,1993). Estes últimos 
são caracterizados por caminhos prefe-
renciais (domínio mais hierarquizado) e 
por uma estrutura mãe (ou domínio 
pouco hierarquizado) que geralmente 
contém o domínio hierarquizado. Fluxos 
de macroporos e “piping” (ver Mendion-
do e Tucci, 1997,b, nesta edição) na 

microescala hidrológica como a rede de 
drenagem dentro da bacia hidrográfica 
dentro da mesoescala representam e-
xemplos simples desta generalização 
que apresentam os sistemas físicos 
(Tabela 2).  
 

 

 
Figura 3. Domínios de variabilidade espacial adotando dois sistemas de distribuição 
de poros (adaptado a partir de Beven e Germann, 1982). A validade espacial para 
as duas distribuições é diferente, o que influi na representatividade das proprieda-
des do solo. 

 
 
Sistêmico:  a relação entre escalas 
tempo/espaço é freqüentemente esco-
lhida de forma independente, dificultan-
do o entendimento do fenômeno natural 
(Klemes,1983). O conceito de holismo 
(Odum,1982; Capra,1982) ressalta que 
o sistema todo representa mais que a 
simples soma de suas partes. Enfatiza, 
assim, as interações das componentes, 
levando a uma noção de natureza mul-
tivariada de processos. A vertente hidro-
lógica é um exemplo típico de sistema, 
já que solo, água, vegetação e atmosfe-
ra interagem, definindo entidades geo-
morfológicas características (Chevallier, 
1990). Essa concepção parte da idéia 
de diversidade (IGBP,1993), quando se 
refere à natureza de múltiplas variáveis 

que influem nas respostas dos sistemas 
naturais.  
 

Tabela 2. Exemplo da visão hierárquica dos 
sistemas hidrológicos (a partir de Beven e Ger-

mann, 1982, e Vörösmarty et al., 1993). 
Escalas Componentes 

 Não preferencial 
(hierarquia baixa) 

Preferencial (hierar-
quia alta) 

Coluna de 
solo 

Matriz de solo Macroporo 

Vertente Matriz do solo Rede de “piping” 

Bacia Vertente Rede de Drenagem 

Região Domínio Vertical Domínio Horizontal 

 
Transdisciplinar: a formação de profis-
sionais é compartimentada, enquanto 
os processos na micro, meso e macro 
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envolvem diferentes disciplinas do co-
nhecimento (ver Tabela 3).  

O desafio de entender interações 
entre uma grande diversidade de pro-
cessos e escalas requer que hidrólogos, 
meteorólogos e ecologistas "interatuem 
sem os limites tradicionais" de suas dis-
ciplinas particulares (IGBP,1993). Até o 
momento os experimentos foram con-
duzidos na microescala, que é onde 
existe maior falta de comunicação entre 
os referidos profissionais (Nemec,1994). 

A falta de comunicação se deve a dois 
aspectos: semântico, que é o significa-
do diferente que se dá nessas discipli-
nas ao conceito de escoamento, e epis-
temológico, devido a tendência natural 
de cada pesquisador ignorar conheci-
mentos e métodos adquiridos em outra 
disciplina. As duas causas limitam a 
interdisciplinariedade nas geociências e, 
de forma secundária, atingem à concei-
tuação de multiescala. 

 
 

Tabela 3.  Definições dos tipos de escalas segundo diferentes disciplinas hidrológicas. Adapta-
do a partir de IGBP(1993) e Celia et al.(1993).  

 
ESCALAS BÁSICAS 

  
Escala 

espacial 

 
Áreas 

e 

 
Principais

Fontes 
Hidrome-
teorologia 

 

Hidrologia 
Superficial 

Hidrologia 
Sub-

superficial 

Hidrolo-
gia Am-
biental 

(km) Assuntos de Dados

     
105 

 
104 

 
103 

 
102 

 
10 
 
1 
 

10-1 
 

10-2 
 

10-3 
 

10-4 
 

10-5 
 
 

Escala Global. 
GCMs. 
 
Escala Conti-
nental 
 
Escala Regio-
nal. 
 
Camada Limite 
Planetária. 
Bacia Hidro-
gráfica. Paisa-
gens. 
 
 
Escala de Par-
cela 
 
 
Escala pontual 
do continuum 
 
 
Escala de La-
boratório 

 
Dados de 
Satélites 
 
 
 
 
 
Fotogra-
fias 
Aéreas. 
 
 
 
 
Dados de 
Campo. 

 

 Macro 

 Macro 

Macro

  Meso 

  Meso 

  Meso 

 Meso

Micro 

  Micro 

  Micro 

 Micro

 Macro 
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Elementos quantitativos 

 
A abordagem quantitativa envolve 

os seguintes aspectos: (i) as escalas 
naturais; (ii) as hierarquias escalares; 
(iii) as transições escalares e; (iv) hete-
rogeneidades. 

 
Escalas naturais: Existem três concei-
tos relativos ao termo “escala” (Blösch e 
Sivapalan, 1995):  

•  escala de observação;  
•  escala do processo, e  
•  escala de modelação.  

A escala de observação é a escala 
registrada pelos diferentes instrumentos 
de medição que são o tempo e o espa-
ço n-dimensional. Por exemplo, a área 
de captação é a representação bi-
dimensional de uma escala espacial,  
uma expressão prática para individuali-
zar a abrangência de processos de 
transformação chuva-vazão numa bacia 
natural. 

A escala espacial (ou temporal) do 
processo se refere a) a uma extensão 
(ou duração), b) a um período no espa-
ço (ou no tempo) ou c) relativo a uma 
escala de correlação (Figura 4). Com 
relação à escala espacial do processo 
ela existe quando: (i) as observações 
estão baseadas numa dada agregação 
e distribuídas no espaço; (ii) quando 
ocorre um certo grau de correlação en-
tre as observações (Cressie, 1991). Es-
sas duas hipóteses de estruturalidade e 
aleatoriedade (Henley, 1980), são apli-
cadas à Teoria das Variáveis Regionali-
zadas nas geociências.  
 A Figura 5 mostra uma ilustração 
simples da relação entre a escala de 
observação e do processo. Os proces-
sos que superam o alcance temporal ou 
espacial aparecem como tendências 
nas amostras. Por outro lado, os pro-
cessos menores que a resolução de 
amostragem aparecem como ruído ou 
aleatoriedade, definindo regiões carac-
terísticas. 

 

 
Figura 4. Três definições alternativas de escala de processos no espaço ou tempo: (a) extensão, (b) 
período, (c ) escala de integração ou correlação, “lag” ou retardo. Três definições alternativas para esca-
la de observação : (d) alcance temporal ou espacial, (e) resolução, e ( f ) volume ou período de que o 
aparelho integra a informação (Blöschl e Sivapalan, 1995) 



Mendiondo, E. M. & Tucci, C. E. M. Revista Brasileira de Recursos Hídricos, ABRH,  v. 2, n. 1, p. 59-122, 1997 www.abrh.org  

 

0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9

1

0 0,5 1Escala de Observação

Es
ca

la
 d

o 
Pr

oc
es

so

ruído

tendência

escalas 
compatíveis

 
 
Figura 5. Escala de processos versus escala de 
observação (Blöschl e Sivapalan, 1995). 
 
 Por último, a escala de modela-
ção é a escala de observação escolhida 
para avaliar um dado processo, procu-
rando ter compatibilidade entre o pro-
cesso e a amostragem. A escala de 
modelação é obtida conforme o objetivo 
do estudo e fatores físico/económicos. 
 
Hierarquias escalares: representam o 
arranjo que os sistemas naturais apre-
sentam para captar, transformar e libe-
rar os fluxos de matéria e energia (O-
dum,1982). A hierarquia fica condicio-
nada aos diferentes compartimentos 
físicos onde a energia que percorre o 
sistema é transformada. Assim, o arca-
bouço natural dos sistemas onde estas 
relações ocorrem recebe o nome de 
estrutura. A estrutura por si não pode 
representar todas as interações entre as 
unidades do sistema, e é necessário 
definir quais são as componentes e as 
relações entre eles através pelos fluxos 
de energia que definem a função. 

A hierarquia estrutural é a ordem 
natural que apresentam as unidades 
físicas do sistema, que podem ser de-
compostas em sucessivas sub-unidades 
embutidas (Wheatcraft e Cushman, 
1991). Exemplos de hierarquias estrutu-
rais são: o arranjo das partículas do so-
lo; as estruturas em blocos de um hori-
zonte pedológico; os armazenamentos 

hidrológicos num sistema concentrado 
como a interceptação vegetal, a deten-
ção superficial, etc. A rede de drenagem 
numa bacia hidrográfica é o exemplo 
típico de hierarquia estrutural. 

Por outro lado, a hierarquia fun-
cional está associada à ordem intrínse-
ca existente nos processos transporte, 
isto é dos fluxos de energia. Exemplos 
podem ser vistos nos fluxos entre as 
partículas do solo, as interações dos 
fluxos internos numa vertente de cabe-
ceira  e fluxos de energia a nível de 
modelos globais.  

As hierarquias funcionais e estru-
turais estão subdivididas em hierarquias 
discretas e hierarquias contínuas (Tor-
gersen,1994). As hierarquias discretas 
formam um conjunto finito de sub-
unidades embutidas ou de sub-
processos funcionais. Estas hierarquias 
são representadas pelas quantidades 
de energia através das variáveis de es-
tado, específicas a um nível de escala, 
associadas ao sistema no tempo e no 
espaço. Por exemplo, tomemos uma 
escala representativa do tamanho de 
poro, considerada microscópica num 
enfoque hidrológico. Ao mudarmos no 
sentido das escalas maiores, somente 
algumas porções da informação são 
transmitidas para os níveis ou escalas 
maiores. Essa perda de informação, 
associada nas hierarquias mais altas, 
manifesta-se na aparição de novas va-
riáveis constitutivas, representando a 
informação dos níveis de partida. 

As hierarquias contínuas represen-
tam o número de sub-unidades e de 
sub-processos que não apresentam 
limites finitos e permitem a continuidade 
das equações dinâmicas. Elas permitem 
que a informação de cada nível seja 
comprimida ou expandida e, de alguma 
forma, transmitida escalarmente. Em 
contrapartida, a informação não pode 
ser decomposta como no caso discreto 
porque as hierarquias contínuas carac-
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terizam-se pela alta correlação entre as 
escalas. 

Os sistemas naturais apresentam 
esta organização intrínseca e são ine-
rentemente mais complexos porque não 
podem ser decompostos. Assim, as su-
as variáveis constitutivas manifestam-se 
como vetores que dependem do espec-
tro de freqüência espacial onde atuam 
(Torgersen,1994; Davis et al.,1994). A 
vantagem de tratar o sistema contendo 
uma hierarquia discreta é que assim 
podemos desacoplar as escalas e estu-
dar a informação propagada às outras 
escalas. 

 
Transição Escalar: ao passar de uma 
escala para outra, as heterogeneidades 
mudam, mas a continuidade do fenô-
meno é a mesma. É por isso que se 
postula a invariância escalar como uma 
simetria estatística que possuem os sis-
temas naturais e complexos (Davis et 
al,1994). Estes métodos tratam de en-
contrar a semelhança própria  ou auto-
similaridade (Voss,1988) através de 
previsões cujos resultados são próxi-
mos às observações empíricas. Mas 
pela dinâmica dos sistemas precisa-se 
de generalizações de multiescala para 
as situações práticas.  

Na transformação chuva-vazão, os 
processos de multiescala apresentam 
uma dinâmica não-linear o que não 
permite a mencionada simetria (NRC, 
1991). Assim, quando são encontradas 
mudanças abruptas nas heterogeneida-
des e nos valores de referência que a-
dimensionalizam as equações, pode-se 
estar assistindo a uma transição de es-
cala. Um dos critérios de análise de 
multiescala é estimar os momentos es-
tatísticos das variáveis envolvidas. Para 
diferentes escalas de análise, encon-
tram-se os momentos estatísticos de 
ordem "n". Obtém-se a declividade en-
tre escala e o momento estatístico es-
pecífico. A declividade desse tipo de 
curva é plotada com a ordem dos mo-
mentos estimados, obtendo-se um grá-

fico similar ao da Figura 6.  Nesta figura 
existe um reta representando a tendên-
cia constante dos processos com a es-
cala, chamada de teórica. Os dados 
reais apresentam um comportamento 
não-linear a medida que aumenta a or-
dem dos momentos estatísticos, indi-
cando o aumento da variabilidade espa-
cial dos processos a medida que dimi-
nui a escala. 

 

 
Figura 6. Padrão de semelhança própria e de 
multiescala (NRC,1991) 

Encontrar os pontos de mudança 
de tendência, na hipótese de tendência 
estatística constante, ajudam a: (i) dis-
criminar a mudança no grau e número 
de heterogeneidades nas dimensões 
hierárquicas, (ii) as fronteiras das distin-
tas escalas, e; (iii) a integração do pro-
cesso de uma escala para outra, intro-
duzindo a idéia de transições escalares 
(Bear, 1972; van Wirdum, 1991; Vörös-
marty et al., 1993). Esses pontos de 
inflexão não são iguais para todas as 
variáveis estudadas; eles dependem de 
fatores estruturais (como topografia, 
pedologia e parcelamento do solo) e de 
fatores funcionais (fluxos de energia e 
de matéria dos ciclos físicos e bioquími-
cos). As transições escalares definem a 
forma da qual é transferida a informa-
ção entre vários níveis de escala. Sua 
importância reside em que os processos 
dominantes em cada uma das escalas 
vizinhas podem ter uma ordem de mag-
nitude comparável (Torgersen, 1994). 

Na vertente de cabeceira, as fron-
teiras escalares dos processos podem 
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mudar de um evento para outro, e 
mesmo durante um evento, devido aos 
diferentes padrões espaço-temporais 
das precipitações e do estado antece-
dente da bacia. Isto faz com que cada 
tormenta seja única e diferente das o-
corridas na bacia. Assim, as escalas de 
integração dos processos se acomodam 
à dinâmica da vertente, não permane-
cendo constantes no tempo e no espa-
ço (Carling e Beven, 1989). Já numa 
simples área de estudo os seus limites 
são fixos, dados pela sua área.  Embora 
nestas sejam aplicáveis os modelos 
hidrológicos, sua principal restrição so-
bressai na impossibilidade de distinguir 
a dimensão hierárquica funcional, 
quando os dados observados necessi-
tam ser generalizados para várias esca-
las. 

 
Heterogeneidades: quando as 

heterogeneidades são evidentes, pode-
se subdividir grandes bacias e ajustar 
os parâmetros das sub-bacias conforme 
os registros históricos. Os métodos de 
subdivisão são mais empíricos que con-
ceituais e dependem mais da disponibi-
lidade de dados que da física do pro-
blema (Song e James,1992). Os princi-
pais aspectos que caracterizam as hete-
rogeneidades de um sistema hídricos 
são:  

•  variabilidades; 
•  descontinuidades; 
•  processos 

Variabilidades: o clima, a topografia, 
os solos e a geologia variam no espaço 
e no tempo sobre um continuum, assim 
como o escoamento gerado a partir de 
uma área é governado por combinações 
locais desses fatores. 
Descontinuidades: o impacto hidroló-
gico produzido pelas variabilidades é 
amplificado pelas fronteiras e/ou limites 
de cada fator, como: os diferentes tipos 
de solos, as formações geológicas, dife-
rentes coberturas de solo; que afetam 

os diversos fluxos internos e externos 
do sistema. 
Processos: a heterogeneidade é maior 
devido aos fatores que afetam proces-
sos específicos, tais como as proprie-
dades físicas, químicas e biológicas do 
sistema a nível de microescala.  

As categorias encontradas no 
campo e parametrizadas nos modelos 
hidrológicos são (Philip,1980): 

 
Heterogeneidade Determinística 
(hDET) : as variações no tempo e no 
espaço das propriedades dos solos po-
dem ser consideradas conhecidas e 
podem ser modeladas de forma siste-
mática a partir do seu entendimento e 
de elementos quantitativos observados. 
Exemplos de algumas dessas hetero-
geneidade são: fluxos instáveis, níveis 
freáticos próximos à superfície ou um 
comportamento de histérese.  

 
Heterogeneidade Estocástica (hEST): 
a variabilidade espacial das proprieda-
des dos solos é considerada irregular, 
envolvendo várias escalas e não é per-
feitamente conhecida. Os elementos 
estocásticos podem formar parte das 
condições iniciais do sistema. A forma 
mais simples de hEST é denominada 
homogeneidade não uniforme (termo 
aparentemente contraditório) já que su-
as propriedades estatísticas são consi-
deradas independentes da sua posição 
espacial e do tempo, mas existem for-
mas complexas de hEST em que a ale-
atoriedade apresenta uma tendência 
sistemática.  

Como o processo estocástico se 
baseia nos princípios de estacionarie-
dade e ergodicidade (Wheatcraft e T-
yler,1988), isto implica que a heteroge-
neidade é vista como um comportamen-
to periódico no espaço e que produz 
uma escala de correlação finita. Assim, 
a visão tradicional permite que a hete-
rogeneidade seja homogênea para de-
terminado intervalo. A heterogeneidade 
fractal não satisfaz estes princípios por-
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que pressupõe uma semelhança pró-
pria. Isto é, exibe um padrão comum 
num intervalo grande de escalas sem 
encontrar homogeneidade numa escala 
determinada (Tabela 4). 
 
Tabela 4. Visão das heterogeneidades (adapta-
do a partir de Wheatcraft e Tyler, 1988) 

Tradicional Fractal 

### Hipóteses 
de ergodicidade 
e estacionarieda-
de. 

### Escala de 
correlação finita. 

### Depende da 
escala 

### Abordagem 
de contínuo atra-
vés dos valores 
médios.  

### Não requer uma 
hipótese que implique 
comportamento homo-
gêneo. 

### Escala de correla-
ção pode não ser finita. 

### Não depende da 
escala analisada. 

### Problemas no cál-
culo do valor médio já 
que o volume ou super-
fície de controle não é 
definido deterministica-
mente 

 

ASPECTOS QUANTITATIVOS NA SI-
MULAÇÃO HIDROLÓGICA 

 
Na simulação dos sistemas hidro-

lógicos em diferentes escalas, os princi-
pais aspectos quantitativos são:  

•  incertezas,  
•  sensibilidade às condições iniciais,  
•  a universalidade das equações; e  
•  parâmetros constitutivos.  

 
Incertezas hidrológicas 

 
A diferença entre as estatísticas da 

população e da amostra é a incerteza 
da estimativa (Yevjevich, 1972). As in-
certezas dos modelos hidrológicos em 
diferentes escalas podem ocorrer devi-
do a: (i)variabilidade dos parâmetros; (ii) 
formulação do modelo; (iii) as variáveis 
de entrada. 

Quando alguns dos componentes 
mencionados é estimado de forma ina-

dequada, os outros componentes do 
modelo são forçados a compensar este 
problema. Em conseqüência, os mode-
los perdem a sua interpretação física. 
(Beck,1987; Haan,1989, Beven e Bin-
ley, 1991). Em muitas simulações é co-
mum o erro na avaliação da distribuição 
temporal e espacial da precipitação. Em 
conseqüência, existe a tendência do 
usuário do modelo em modificar os pa-
râmetros do modelo para compensar 
esse erro, distorcendo seus valores, 
visando buscar um hidrograma calcula-
do próximo do observado. Esse proces-
so é ainda mais sério quando o modelo 
assim ajustado é utilizado na estimativa 
de outros eventos. 

 
Sensibilidade Extrema das Condi-
ções Iniciais 

 
A aleatoriedade e a resposta caó-

tica de um sistema dinâmico dependem 
das condições iniciais (Tong,1990). As 
condições iniciais sempre são afetadas 
por certa imprecisão: não somos capa-
zes de distinguir a condição inicial real 
de outras condições iniciais próximas 
dela. Por conseguinte, não sabemos 
qual das previsões possíveis é correta 
(Ruelle,1991). Em sistemas aleatórios 
fortemente não-lineares, a incerteza 
inicial pode levar erros a longo prazo.  

Em sistemas quasi-lineares e de 
baixa inércia o efeito das condições ini-
ciais é menor e seu erro se dissipa após 
o tempo de transporte do fluxo através 
do sistema. Por exemplo, na simulação 
do processo precipitação-vazão, a ten-
dência é de que o efeito do erro das 
condições iniciais se dissipe após o 
tempo de concentração, para o escoa-
mento superficial. Assim, respostas hi-
drológicas são consideradas bem com-
portadas (Philip, 1992; Grayson et al, 
1992). Os hidrogramas são relativamen-
te suaves, não caóticos, já que a saída 
é resultado da variabilidade pontual in-
tegrada sobre uma área.  
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Nos sistemas naturais fortemente 
não-lineares uma pequena mudança na 
condição inicial leva habitualmente a 
uma mudança tal que as predições a 
longo prazo se tornam completamente 
vãs (Ruelle,1991). Esta demonstração, 
feita no século XIX por Hadamard, res-
suscita a observação de Poincaré que o 
acaso e o determinismo tornam-se 
compatíveis mediante a falta de previ-
são a longo prazo: "Uma causa muito 
pequena, que nos escapa, determina 
um efeito considerável que não pode-
mos deixar de ver, e então dizemos que 
esse efeito se deve ao acaso".  

 
Universalidade das equações físicas 
de escoamento 

 
A maioria dos modelos são cons-

truídos numa escala de resolução pou-
co densa e dessa maneira existe uma 
variabilidade interna, de sub-pixel, que 
não chega a ser resolvida. Assim é im-
portante entender a interação entre a 
dinâmica não resolvida e a dinâmica 
explicitamente resolvida pelo modelo 
através do conceito de universalidade 
(Beckie et al,1994). Universalidade é a 
propriedade de um sistema físico, que 
permite mudar a sua descrição de uma 
escala menor para uma escala maior, 
sem resolver de forma explícita a dinâ-
mica de pequena escala. 

A universalidade válida para um 
modelo pode ser construída se a dinâ-
mica resolvida é suficientemente inde-
pendente dos detalhes da dinâmica a 
nível de sub-pixel. Nesse caso, um mo-
delo é composto por uma estrutura uni-
versal e pelos seus parâmetros, sendo 
que estes representam os efeitos da 
dinâmica não resolvida do modelo.  

Na escala de poro (Tabela 5) a di-
nâmica universal é aquela que acontece 
nas escalas moleculares, representada 
pela viscosidade υ e densidade ρ (Ab-
bott e Basco, 1989). A dinâmica não-
universal é afetada por: forças dominan-
tes nas grandes escalas, as condições 

iniciais e a geometria do domínio. Os 
parâmetros são insensíveis a estas 
condições de macroescala, já que para 
a maioria das moléculas, uma partícula 
de fluído não sente as condições iniciais 
ou da geometria. 

 
Tabela 5. Estruturas universais  e não univer-
sais (Beckie et al,1994) 

Escala Dinâmica Univer-
sal: Parâmetros 

Dinâmica Não-
Universal 

Pontual Nível Molecular:  
( ρ , υ ) 

Escala de Poro 

Espa-
cial 

Nível de Poro  
  ( Ks ) 

Escala de Bloco 
de solo 

 
 

Para processos pontuais e um flu-
ído newtoniano o modelo é universal e 
se baseia nas equações de Navier-
Stokes. Para aplicações práticas estas 
equações são simplificadas, como no 
escoamento unidimensional (Dooge, 
1986; Abbott e Basco, 1989). No meio 
poroso, é usada uma linearização apro-
priada para chegar à Lei de Darcy (de 
Marsily,1982) 

Os fluídos newtonianos turbulentos 
possuem uma forte universalidade, on-
de a dinâmica numa faixa de escalas 
menores não são independentes e as-
sim são estatisticamente idênticos para 
todos os sistemas. A forte universalida-
de dos fluídos turbulentos é usada para 
desenvolver expressões para a viscosi-
dade turbulenta efetiva, usadas nos 
modelos de hidráulica computacional 
com poucos graus de liberdade. É im-
portante notar que para uma dada clas-
se de fluxos (isótropicos e homogêneos) 
as viscosidades efetivas são indepen-
dentes do início do problema.  

No fluído turbulento pode-se cons-
truir um modelo sem  medições da vis-
cosidade usando a forte universalidade 
existente. No fluxo sub-superficial é ne-
cessário medir ou caracterizar de algu-
ma forma o tensor da condutividade 
hidráulica para um sistema particular 
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(Beckie et al,1994). A universalidade do 
fluxo sub-superficial é menor que a dos 
fluídos turbulentos, tanto para uma fase 
gasosa (atmosfera) como na fase líqui-
da (rios e mares). Essa dificuldade de-
limita a modelação do escoamento sub-
superficial da bacia vertente e do esco-
amento fluvial ( ver Tabela 6).  

Essa conclusão simples tem im-
portância fundamental: ela delimita o 
campo da modelação do i) escoamento 
sub-superficial (meio de vertente), ii) 
escoamento da rede de canais (meio 
fluvial) e iii) o fluxo nas camadas atmos-
féricas (meio gasoso). Ante o problema 
das diversas escalas do Ciclo Hidrológi-
co, a escala desta transição - a vertente 
hidrográfica - é um dos desafios da teo-
ria de escala. 
 
Parâmetros Constitutivos e Efetivos 

 
É possível construir um modelo 

com um comportamento de grande es-
cala sem resolver a sua dinâmica inter-
na. Esta é uma hipótese fundamental da 
física do contínuo (Hipótese de Univer-
salidade). Haan (1989) indica alguns 
fatores que dificultam esta parametriza-
ção: (i) critérios para selecionar os pa-
râmetros; (ii) correlação existente entre 
os parâmetros; (iii) número de cálculos 
envolvidos; (iv) restrições sobre os valo-
res apropriados de alguns parâmetros; 
(v) a não existência de um único conjun-
to de parâmetros que satisfazem a fun-
ção objetivo; (vi) os limites de validade 
para as funções hidrológicas contidas 
no modelo; (vii) erros nos dados.  

Duas abordagens são usadas para 
chegar a uma estrutura universal. Uma 
metodologia reducionista requer que a 
estrutura de grande escala seja deduzi-
da a partir de um modelo de pequena 
escala (Beckie et al,1994). Uma abor-
dagem empírica observa o sistema nu-
ma escala maior e postula relações di-
mensionalmente consistentes entre as 
variáveis de estado. Só depois de espe-
cificar a estrutura universal podem ser 

determinados os parâmetros pelos pro-
cedimentos inversos, desenvolvidos nas 
grandes escalas.  

 
Tabela 6. Conceituação, domínios e heteroge-
neidades do escoamento em algumas escalas 
hidrológicas. Os sinais de interrogação indicam 
postulados ainda em desenvolvimento. 

ESCALAS Heterogeneidades Dominantes

DOMÍNIOS Estrutural Funcional 

Meio  

Poroso    

Lei de Darcy;  
Equação deRi-

chards 

Casos especiais:  
interação rio-

aquífero 

Vertente     
Hidrográfica  

? ? 

Meio        
Fluvial     

Casos especi-
ais: ressalto 
hidráulico 

Equações de  
Saint Venant 

 
Num sistema inteiramente linear 

as equações para a microescala podem 
ser integradas espacialmente e, assim, 
no modelo de macroescala, encontrar 
uma relação para os valores médios 
das variáveis dependentes. Os macro-
parâmetros são valores médios dos cor-
respondentes micro-parâmetros. Isto 
não representa uma vantagem, já que 
as equações lineares podem, facilmen-
te, ser formuladas também na macroes-
cala. Mas a dinâmica natural dos fenô-
menos em diferentes escalas interage 
de forma não-linear (NRC,1991; Beckie 
et al.,1994). 

A medida que aumenta a área de 
estudo, cada vez mais é questionada a 
suposição que o valor medido de um 
determinado parâmetro (por exemplo a 
condutividade hidráulica saturada, Ks) é 
representativo do valor de todos os e-
lementos pertencentes a uma dada es-
cala. Isto ocorre porque a variabilidade 
espacial do parâmetro é demasiado 
grande para ser representado por um 
simples valor. Podem-se medir muitos 
pontos para determinar a distribuição 
dos parâmetros, mas isto torna-se invi-
ável devido ao custo. Assim, pode-se 

   ou
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considerar que os valores dos parâme-
tros são "valores efetivos" (Grayson et 
al,1993) que resultam da relação de 
entrada-saída de um sistema particular, 
mas que não representam necessaria-
mente o resultado de uma quantidade 
fisicamente medível. 

 
MÉTODOS PARA ABORDAR AS ES-
CALAS HIDROLÓGICAS 

 
Existem quatro abordagens para 

tratar os processos nas diferentes esca-
las (Klemes,1983; Dick e Baumert, 
1991; Sivapalan,1993): 

•  integrações; 
•  desagregações; 
•  modelos embutidos; 
•  modelos acoplados e paralelos 

Integrações: (no sentido ascendente, 
Processo " ∑ ", ou "up-scaling"). As in-
tegrações são feitas nas escalas tempo-
rais e com resoluções espaciais deter-
minadas, das escalas menores para as 
escalas maiores, através de parâmetros 
constitutivos. Através de uma síntese 
matemática, combina os fatos empíricos 
e o conhecimento disponível na micro-
escala, com teorias capazes de predizer 
eventos numa escala maior, como por 
exemplo a nível de bacia hidrográfica. 
As limitações são: (i) exigência de um 
tratamento matemático para as simplifi-
cações e aproximações; (ii) falta de co-
nhecimento total do comportamento de 
alguns  processos no espaço. O modelo 
hidrológico distribuído é uma tentativa 
de integração espacial, pois utiliza célu-
las (dimensões variadas) que são inte-
gradas pela continuidade até a dimen-
são da bacia hidrográfica de interesse. 
Em cada célula, no entanto, os proces-
sos são tratados de forma uniforme. 

 
Desagregações: (no sentido descen-
dente, "∂", ou "down-scaling"). A infor-
mação do modelo macro, numa resolu-
ção a nível de pixel, é detalhada a uma 
resolução de sub-pixel, através de al-

guma abordagem empírica ou estatísti-
ca, com relações extraídas de observa-
ções e do funcionamento do sistema de 
uma forma distribuída. A vazão especí-
fica média de enchente varia com a á-
rea da bacia. Ao regionalizar esse valor 
com base em dados de várias bacias, 
pode-se estabelecer uma relação que 
extrapole para diferentes dimensões. 
No entanto, quando são utilizadas e-
quações de regressão, existem incerte-
zas fora da faixa de valores utilizados 
no ajuste, pois podem aparecer hetero-
geneidades no processo. 

 
Modelos Embutidos: As entradas e 
saídas de um número finito de escalas 
(por exemplo, bacias) podem ser obser-
vadas ou simuladas de forma embutida 
(uma dentro da outra). Cada uma des-
tas áreas expressa uma síntese dos 
processos internos, mostrando como 
determinados parâmetros físicos mu-
dam o valor médio e a variância na me-
dida que a área aumenta ou diminui. 
Isto indica a mudança escalar quando 
se procura transferir a informação. As-
sim, as relações obtidas podem estabe-
lecer a estrutura de modelos e parâme-
tros na simulação dos processos. 

 
Modelos Acoplados e Paralelos: 
Quando deseja-se uma discretização 
muito detalhada de um sistema dentro 
de uma área específica e as suas con-
dições de contorno não estão bem defi-
nidas, pode-se utilizar da técnica de 
resolver o problema em duas etapas. 
Por exemplo, nos Modelos Globais Cli-
máticos (GCMs), quando é desejado 
conhecer o comportamento detalhado 
de uma região utiliza-se uma malha 
grossa para simular todo o globo e es-
tabelecer as condições de contorno da 
região, que então é simulada com uma 
malha mais detalhada (Modelos de Me-
soescala). 

 
Parametrização na Microescala Hi-
drológica 



Mendiondo, E. M. & Tucci, C. E. M. Revista Brasileira de Recursos Hídricos, ABRH,  v. 2, n. 1, p. 59-122, 1997 www.abrh.org  

 
Para agregar micro-processos ne-

cessita-se a definição de propriedades 
da escala do continuum. No fluxo não-
saturado são agregados os efeitos dos 
movimentos na interface na escala de 
poro, devido ao comportamento dos 
fluídos. Esta quantificação na escala de 
poros é de difícil avaliação na prática 
devido a grande variabilidade do solo. 
Geralmente, define-se uma malha nu-
mérica na escala de campo que leve em 
conta a variabilidade nas propriedades 
materiais. Como a maioria dos ensaios 
de laboratório consideram uma escala 
da ordem dos centímetros e o tamanho 
mais comum das malhas usadas na 
escala de campo fica em torno dos 10 
metros (Celia et al, 1993), utilizam-se 
valores médios dentro desta última dis-
cretização. Portanto, as propriedades 
podem ser definidas em escalas superi-
ores onde foram feitas as observações. 
Os métodos de cálculo do valor médio 
podem ser classificados em (Wheatcraft 
e Cushman,1991):  

 
Métodos Hidrodinâmicos Generaliza-
dos (mHG): A vantagem destes méto-
dos hidrodinâmicos é que não necessi-
tam ter uma hierarquia discreta de esca-
la. As teorias baseadas na hidrodinâmi-
ca generalizada são válidas em todas 
as escalas, e podem ser reduzidas com 
base nas teorias clássicas para os flu-
xos no meio poroso, em especial  quan-
do o meio poroso apresenta padrões de 
semelhança intrínseca (Wheatcraft e 
Tyler,1988).  

 
Métodos de Homogeneização (mH): 
Deduzidos a partir da teoria das pertur-
bações (Bear,1972; Hassanizadeh e 
Gray,1979; Dooge,1986), o resultado 
final do processo é igual ao obtido atra-
vés do valor médio no volume unitário. 
Se considerarmos o meio com uma mi-
cro-estrutura, com período "l", sendo "L" 
a dimensão característica da macroes-
cala, portanto L >> l , e definindo ξ = l / 

L. Quando ξ → 0 representa uma medi-
da da "transição escalar" a partir da mi-
cro para a macro-escala. Estes métodos 
são conhecidos pelo nome de REA, 
Representative Elementary Area, (Wood 
et al.,1988), ou de Threshold Process 
(Grayson et al.,1993). Para Beckie et al 
(1994), estas abordagens ignoram as 
interações entre a dinâmica resolvida na 
escala de discretização do modelo e a 
variabilidade intrínseca, própria da es-
cala de sub-pixel. Assim, deveriam u-
sar-se para derivar modelos de grandes 
escalas sempre que a dinâmica possua 
uma faixa espectral na escala de reso-
lução capaz de ser modelada. 

 
Métodos Estocásticos (mE): Assu-
mem que as equações tradicionais de 
transporte, desenvolvidas através do 
cálculo do valor médio, sejam válidas na 
escala local. O sistema pode ser visto 
como um conjunto das estruturas, con-
sideradas homogêneas e isotrópicas. O 
tamanho médio dessas estruturas é 
função da escala integral que é a escala 
no qual o meio apresenta-se periódico 
no espaço. A heterogeneidade na esca-
la de campo resulta da distribuição esta-
tística dessas estruturas. Por exemplo, 
no meio subterrâneo a informação per-
dida na transição de escalas é a disper-
sividade (Wheatraft e Cushman, 1991), 
função da média, da variância e covari-
ância da distribuição da condutividade 
hidráulica, com distribuição espacial 
anisotrópica. É feita a suposição de que 
Ks é uma variável aleatória ergódica e 
com componente pseudo-estacionária. 
Isto implica que a macrodispersividade 
é dependente da escala numa visão 
micro com relação a escala integral. 
Logo, é quase constante na macroesca-
la que é várias vezes maior que a esca-
la integral. 

 
Parametrização na Mesoescala hidro-
lógica 
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Song e James (1992) sugerem 
que a escala ótima numa bacia com 
variabilidades e descontinuidades é de-
terminada pelo desempenho em conjun-
to de múltiplos processos que geram o 
escoamento. A determinação dessa 
escala dependerá de:  
Modelação Física de Agregação 
(MfA): a partir de células pequenas são 
aplicadas as equações hidrodinâmicas. 
Logo são agregados os resultados lo-
cais para obter o total para toda a bacia. 
Como  as equações diferenciais usadas 
discretizam com um valor médio do e-
lemento, é de se esperar melhores re-
sultados a medida que o tamanho da 
célula diminui, o que nem sempre ocor-
re devido a anomalia dos dados e da 
estrutura dos modelos. 
Modelação usando uma desagrega-
ção determinística (MdD): relações 
empíricas são aplicadas a toda a bacia 
e depois desagregadas para bacias 
menores. As equações podem ser re-
presentadas como, por exemplo: Q = 
f1(λ, I), onde Q é um vetor temporal dos 
escoamentos simulados; I é uma entra-
da da matriz espaço-tempo de precipi-
tação ou dados climáticos, e λ é o vetor 
espacial dos parâmetros dos modelos 
que permanece constante através do 
tempo e pode ser representada como λ 
= f2 (Pc), sendo que Pc representa as 
características físicas da bacia. Se λ 
depende só das características do sis-
tema e estas são espacialmente unifor-
mes, pode-se dizer que λ é um valor 
simples. A variabilidade de valores de 
Pc resulta em diferentes valores de λ 
quando a bacia é modelada por partes.  
Modelação usando uma desagrega-
ção estocástica (MdE): pode-se sele-
cionar a distribuição de probabilidades 
para cada parâmetro e, assim, utilizar o 
modelo obtido a partir de valores aleató-
rios para cada distribuição escolhida. 
Por exemplo, Q=f3 [λ(µ,σ

2
), I ], onde µ  e 

σ
2
 representam as matrizes das médias 

e variâncias dos parâmetros. Como as 
médias e as variâncias determinadas 
através da calibração dependem da es-
cala usada, pode-se comparar os valo-
res de Q em diferentes escalas com os 
valores observados para encontrar os 
resultados que melhor ajustam. Nesta 
escala ótima o modelo representaria 
melhor a maioria dos processos, já que 
os parâmetros estariam melhor correla-
cionados com as características das 
bacias. Desta maneira, a variância dos 
parâmetros é usada para representar a 
heterogeneidade. 

 
Parametrização na macroescala Hi-
drológica.  

 
Para uma estruturação correta 

numa macroescala (Klemes,1983), a 
transferência dos modelos hidrológicos 
e aplicações a longo prazo, devem sa-
tisfazer : (a) estrutura com fundamento 
físico, com condições de validação dos 
seus componentes; (b) os parâmetros 
devem ser derivados com base em 
condições físicas e geograficamente 
transferíveis. Com relação aos modelos 
hidrológicos de macroescala,  que pos-
sibilidades existem para que uma estru-
turação seja adequada, com sentido 
físico, tanto no sentido vertical como na 
horizontal?.  

Existem três abordagens principais 
para agregar processos a nível macro 
(Dick e Baumert,1991): (i) um tratamen-
to estatístico das heterogeneidades, 
através da formulação de funções de 
densidade de probabilidade, tanto das 
medições como dos atributos superfici-
ais em diferentes pontos; (ii) identifica-
ção de sub-áreas com processos hidro-
lógicos dominantes e configurações de 
parâmetros característicos (REA); e (c) 
uso do sensoriamento remoto, já que o 
pixel é um espaço que integra informa-
ção em si mesma. 

Por definição, o modelo de Balan-
ço Hídrico é mais aplicável quando os 
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problemas dominantes se referem aos 
fluxos de energia e de umidade no sen-
tido vertical. O modelo de transporte 
envolve predominantemente os fluxos 
no sentido horizontal da superfície ter-
restre. A modelação vertical é atribuída 
a qualquer área de interesse (unidades, 
parcelas, vertentes, etc.), mas os mode-
los de transporte devem associar-se 
com sistemas hidrológicos (bacias hi-
drográficas por exemplo). Becker e Ne-
mec (1987) sugerem o conceito de mo-
delação de dois níveis: 
Domínio de fluxos verticais: pode ser 
aplicada qualquer discretização espacial 
de igual comportamento hidrológico 
(com relação às propriedades da super-
fície terrestre, por exemplo radiação, 
evaporação, índice foliar, precipitação, 
etc). Assim, as variáveis são estimadas 
ponto a ponto, com uma mínima propa-
gação de efeitos na vizinhança. Nos 
estudos das bacias hidrográficas, aque-
las partes que pertencem a este domí-
nio devem ser acoplados a um modelo 
de transporte horizontal.  
Domínio de Fluxos Horizontais: de-
senvolvida a partir das nascentes das 
bacias, em especial na modelação regi-
onal e continental. Implica uma conside-
ração da dinâmica de fluxos de energia 
e matéria entre as áreas elementares: 
propagação de ondas em canais, dinâ-
mica da  camada limite turbulenta, osci-
lações climáticas regionais (El Niño, La 
Niña, etc.) 

A principal tarefa na modelação 
dos fluxos verticais (Becker,1992) é es-
timar qual esquema de discretização 
espacial é aplicado para garantir um 
cálculo com embasamento físico da he-
terogeneidade espacial e evitar, assim, 
uma errada concepção do processo. 
Aplicar malhas regulares, com resolu-
ção cada vez maiores, sempre é possí-
vel. Entretanto, não significa necessari-
amente maior eficiência. Dessa manei-
ra, uma abordagem semi-distribuída é 
uma solução muito útil. 

 
CONCLUSÃO 

 
A análise apresentada neste pri-

meiro artigo introduz conceitos e no-
menclaturas sobre as escalas hidrológi-
cas sem buscar uma proposta única de 
um tema em desenvolvimento. A lin-
guagem aparentemente hermética é 
resultado de um grande número de de-
finições. A maioria delas, comuns em 
várias geociências, salienta um deno-
minador comum: os problemas de esca-
la pertencem ao âmbito da interdiscipli-
nariedade. 

No entanto, é difícil interpretar o 
Ciclo Hidrológico se são menospreza-
dos os contextos e os aspectos quali-
quantitativos. Assim, o estudo de esca-
las hidrológicas implica o estudo dos 
processos hidrológicos. Por exemplo, os 
modelos matemáticos baseiam-se em 
parâmetros ajustados para condições 
específicas e as relações entre parâme-
tros e características físicas são, a mai-
oria das vezes, extremamente frágeis. 

A construção da inexistente Teoria 
de Escala deve ser direcionada para 
interpretar três pontos básicos:  

•  representatividade,  
•  diversidade, e  
•  transferência dos processos nas á-

reas elementares do Ciclo Hidrológi-
co. 

A Hidrologia dos últimos anos es-
teve direcionada para o desenvolvimen-
to e aprimoramento de técnicas mate-
máticas computacionais para solucionar 
problemas específicos na área de en-
genharia. A pesquisa que envolve a ob-
servação e o entendimento do Ciclo 
Hidrológico na bacia hidrográfica prati-
camente foi abandonada, pelo custo e 
tempo necessário para obtenção de 
resultados publicáveis. Como atualmen-
te necessitamos responder questões 
tais como a alteração das característi-
cas das bacias e as escalas dos pro-
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cessos físicos, a desfasagem científica 
é marcante e deve ser recuperada. 
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Hydrological Scales. I : Concepts 
 
ABSTRACT Hydrologic processes have 
a different behavior depending on the 
system scale. The scale of the hydro-
logic processes can be analysed based 
in the following contexts:  "Disciplinar-
Historical-Conceptual" (DHC matrix).  
Due to the system complexity some 
elements have to be approached in both 
qualitative and quantitative manner. In a 
sequence of three papers, the first pre-
sents some qualitative elements: Dis-
crete, Relativist, Dominant, Complexity, 
Sistemic and Transdisciplinary. Also, it 
is outlined eight quantitative aspects. 
Four of them are common to several 
geosciences: Observational Scale and 
Flutuation Scale, Scale Hierarchies, 
Scale Transition and Heterogeneities. 
The other four are more specific to hy-
drological modelling: Prediction 
Uncertainties, Universality of Flow 
Equations, Constitutive Parameters and 
High Sensibility to Initial Condition. It is 
outlined how these aspects despict the 
qualitative-quantitative dialectic above, 
with emphasis on rainfall-runoff process 
as well as the micro-, meso- and micro-
scale methods.  

 
 


