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1 - INTRODUÇÃO 

 

Na operação do reservatório de Itaipu, a equipe de hidrologia é responsável por prever as 

afluências que contribuirão ao reservatório nos próximos dias a partir dos modelos de previsão de 

tempo disponíveis. Entretanto, há eventos de chuva de difícil ou impossível prognóstico a partir das 

informações meteorológicas existentes no momento da previsão. (LISBOA et al, 2017) 

No cenário da ocorrência de um evento de chuva não previsto, a equipe de tempo real fica 

exposta à dúvida sobre qual é ou qual será o impacto da chuva na operação da usina. Essa situação é 

de difícil resolução na etapa de pré-operação, quando a chuva ainda não foi observada. Todavia, assim 

que a chuva é observada, é possível ser realizada uma estimativa melhor do impacto no reservatório. 

Nesse caso, é indicada a utilização de modelos hidrológicos, com a finalidade de transformar 

o dado de chuva em vazão e assim tomar decisões mais rápidas, acuradas e precisas.  Estes modelos 

são representações dos diversos processos do sistema da bacia hidrográfica por meio de algoritmos 

que possibilitam previsões de vazões do curso d’água de estudo. Uma vez que torna-se necessária a 

maior antecedência dos valores das vazões ou níveis é fundamental a incorporação da precipitação 

no processo. Sendo assim, uma das abordagens é a utilização de modelos hidrológicos chuva-vazão 

(MELLER; BRAVO; COLLISCHONN, 2012). 

Contudo, a utilização de modelos chuva-vazão para previsão de cheias em tempo real constitui 

em um grande desafio, visto que é comum que os valores previstos por modelos para o instante inicial 

não coincidam com os valores observados. Os desvios podem ser originados de vários fatores, como: 

erros nas entradas de dados, limitações da calibração do modelo, mudanças nas características da 

bacia ao longo do tempo e do espaço ou erros nos dados observados na estação de monitoramento. 

(SRIKANTHAN et al, 1994 apud MELLER, 2012). 

Uma estratégia para melhorar a qualidade das previsões em tempo real é combinar dados 

observacionais com o modelo hidrológico para reduzir os desvios de previsão (BECK; YAMASAKI; 

HÄRTER, 2016). 

Neste estudo, é avaliado o uso de um método de assimilação de dados para um modelo 

hidrológico simplificado de uma bacia de cerca de 1.400 Km² no estado do Paraná, com foco na 

antecipação de eventos de inundação.  

2 - METODOLOGIA 

2.1 - Modelo Hidrológico 

Os modelos chuva-vazão devem integrar os diferentes algoritmos dos processos da parte do 

ciclo hidrológico entre a precipitação e a vazão no rio. Existem diversos modelos e segundo Tucci 
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(1998), os aspectos mais importantes para definir qual dos modelos é o mais adequado a ser utilizado 

são:  

 Os objetivos nos quais o modelo será utilizado 

 As limitações do modelo na representação dos processos para os objetivos definidos 

 A qualidade e quantidade das informações utilizadas em conjunto com o modelo 

Tendo em vista o objetivo da modelagem, voltada nesse estudo para a identificação de 

períodos de cheias, é razoável concentrar-se no escoamento superficial e conferir menos importância 

à contribuição subterrânea. A fim de garantir a aplicabilidade com o menor custo e a maior facilidade 

para a utilização da assimilação de dados, é interessante que se use o menor número possível de 

variáveis sem comprometer a qualidade dos resultados. 

Considerando todos os aspectos que influenciam o objetivo deste trabalho, o modelo escolhido 

foi o Soil Conservation Service Curve Number (SCS-CN), modelo empírico e concentrado. 

Desenvolvido em 1975 pelo Soil Conservation Service, do Departamento de Agricultura dos Estados 

Unidos, tem sido utilizado para simulação de hidrogramas de cheias de projeto de obras hidráulicas 

bem como para o estabelecimento de risco de enchente de áreas (TUCCI, 1998). 

O modelo baseia-se na proporção linear entre duas razões: a relação entre o escoamento 

superficial total e a precipitação total; e a relação entre o volume infiltrado e o armazenamento 

potencial de água do solo. 

Foram selecionados dois parâmetros para uso no processo de assimilação deste estudo: o 

Curve Number (CN) e Time Lag (TL). O TL é o parâmetro responsável por variar o tempo de subida 

e de descida do hidrograma triangular unitário, e representa o intervalo de tempo entre o centro de 

massa da precipitação e o centro de gravidade do hidrograma. Já o CN relaciona as condições de uso 

e cobertura do solo da bacia. 

 

2.2 - Assimilação de dados 

A abordagem de atualização de parâmetros internos do modelo foi escolhida para a 

assimilação de dados. Essa abordagem visa inferir os valores das variáveis não observáveis – neste 

caso, os parâmetros CN e TL, a partir de uma variável de estado do sistema - a vazão. O método 

escolhido para esta atualização foi o filtro de Kalman, um algoritmo que gera estimativas do estado 

de um sistema utilizando medidas observadas ao longo do tempo juntamente com seus ruídos. O 

algoritmo é uma proposta interessante para prever o comportamento de sistemas que são regidos por 

processos lineares bem definidos. A operação ocorre de forma recursiva, portanto, é necessário a 

medida da variável no instante atual e do cálculo do estado no instante anterior.  

O uso do filtro de Kalman em modelos hidrológicos é um assunto recorrente e já foi abordado 

por diversos autores, entre eles: Mine (1984) aplicando o filtro de Kalman na estimativa de parâmetros 

de modelos hidrológicos e Holz et al. (1989) ao utilizar o filtro de Kalman para a previsão de vazões 

no rio Doce. 

 

2.3 - Bacia de estudo 

O estudo foi conduzido na bacia de São Francisco Verdadeiro, localizada no Paraná. A bacia 

é considerada de grandes dimensões, com área de contribuição aproximada de 1.400 Km², 

comprimento do talvegue principal de 111 Km e declividade média de 0,005 m/m. 

Os dados de precipitações na bacia são adquiridas a partir de dois pluviômetros que se 

localizam respectivamente aos arredores das cidades de Toledo (PR) e Cascavel (PR); e os dados 

observacionais de vazão são aferidos na estação fluviométrica localizada no exutório da bacia. 

3 - RESULTADOS 

A fim de analisar a efetividade da assimilação foi escolhido o evento de chuva ocorrido nos 

dia 29-30/10/2017 que registrou uma precipitação acumulada de aproximadamente 200 mm, 

proporcionando um aumento na vazão de 1107 m³/s no decorrer do período de ascensão do  
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hidrograma. As precipitações médias na bacia foram calculadas utilizando o método de Thiessen, 

considerando as estações pluviométricas citadas acima. 

Foram criados dois cenários em condições de umidade antecedente normais com a finalidade 

de avaliar a assimilação. Os cenários compartilham os mesmos parâmetros de entrada do modelo, 

mas no cenário 1 aplica-se unicamente o modelo SCS-CN enquanto que no cenário 2, o modelo 

SCS-CN é associado ao filtro de Kalman, como pode ser observado na tabela I: 

Tabela I - Cenários Modelados: 

 
Fonte: Soil Conservation Service - SCS

A figura I apresenta o hidrograma referente às vazões dos dois cenários e às vazões 

observadas. Ambos os cenários têm início com o mesmo escoamento de base e nos momentos 

seguintes, referentes à região de ascensão. É possível verificar que o cenário 1 prevê vazões abaixo 

do observado, obtendo uma vazão de pico inferior à de referência em 477,16 m³/s, enquanto o cenário 

2 prevê vazões condizentes obtendo uma vazão de pico inferior à de referência em apenas 0,14 m³/s. 

Passada a região de pico e adentrando na recessão, é possível notar o comportamento típico 

do modelo SCS no cenário 1, onde a condição do escoamento subterrâneo é desprezada e observa-se 

uma queda acentuada ao final da contribuição do escoamento superficial. Comparativamente ao 

cenário 1, observa-se no cenário 2 uma diminuição do comportamento da recessão, indicando 

possivelmente um prolongamento da contribuição do escoamento superficial. Nota-se no cenário 2 

que, mesmo que o trecho da recessão apresente ajuste de menor precisão quando comparado à 

ascensão, a previsão da vazão apresenta erro máximo relativo de 9,85 %. 

 

Figura I- Hidrograma comparativo entre cenários 

 

Curve Number Time Lag

Cenário 1

Cenário sem Assimilação

Cenário 2

Cenário com Assimilação

Parâmetros de entrada do modelo

1,0

Equivalente ao tempo de concentração da 

precipitação da bacia

39

Equivalente a plantações de legumes 

em boa qualidade em solos Tipo A. 
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4 - CONCLUSÕES 

Os modelos hidrológicos possuem incertezas provindas dos seus dados de entrada e da sua 

calibração. Com o objetivo de se utilizar de dados observados para melhorar o desempenho do 

modelo, foi testada a capacidade da assimilação para ajustar os parâmetros de acordo com as 

tendências do estado do sistema. Por isso, o estudo confrontou os cenários 1 e 2 para analisar a 

capacidade do filtro de Kalman de ajustar as simulações conforme recebia novos dados observados. 

 O método demonstra grande diligência na correção dos parâmetros, visto que, mesmo sendo 

calibrado em um referência inicial longe do real, a cada nova etapa de assimilação, o modelo 

apresentava melhora em seu desempenho. 

 Para as simulações realizadas nesse estudo, o filtro de Kalman mostrou-se uma boa alternativa 

para se lidar com as limitações do processo de calibração/validação de modelos hidrológicos. Outra 

vantagem é relacionada ao aprimoramento do uso do modelo SCS, uma vez que o filtro de Kalman 

foi capaz de atenuar os efeitos de suas simplificações dos processos hidrológicos, cabendo destacar 

que sua utilização permitiu lidar com as questões de espacialidade e temporalidade dos parâmetros 

em um modelo concentrado. 
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