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RESUMO  

A bacia hidrográfica do rio Urubu apresenta grande importância agrícola dentro da bacia do rio 

Formoso, no Tocantins, cultivando principalmente soja para semente na estação seca e arroz no 

período de chuvas. A irrigação é um fator determinante na região, apresentando elevadas demandas 

de água devido a atual instalação de 33 bombas hidráulicas na bacia, com média de captação de água 

de 1m³/s. A baixa eficiência da gestão dos recursos hídricos na bacia, aliada a fatores climáticos 

desfavoráveis nos últimos anos, favoreceu a incidência de conflitos sobre o uso da água, como no ano 

de 2016 em que o rio Urubu chegou a uma vazão nula. A falta de dados de vazão para o rio Urubu 

dificulta o entendimento do seu comportamento hidrológico e a aplicação de medidas de gestão. A 

pesquisa buscou determinar por meio da simulação hidrológica uma vazão para o rio Urubu durante 

o período de julho de 2018 a junho de 2019. Para isto foi utilizada a ferramenta WEAP e o cálculo 

foi realizado com aplicação do método Rainfall Runoff em um nó de bacia hidrográfica. A verificação 

da qualidade do resultado da simulação se deu pela aplicação de medidas de desempenho aplicadas 

na comparação com três vazões regionalizadas para a área de estudo. A análise estatística de 

desempenho do modelo hidrológico, mostrou a necessidade de uma calibração do modelo WEAP, 

sendo os resultados finais chegando a muito bom (R² = 0,89) para estação Praia Alta e bom (NSE = 

0,79) para a estação Fazenda Fortaleza. 

INTRODUÇÃO 

A gestão dos recursos hídricos é fundamentada na definição de uma estrutura institucional e 

legal, bem como um conjunto de ações a serem desenvolvidas para a manutenção da disponibilidade 

hídrica tanto em quantidade como em qualidade. No Brasil a maior quantidade da água retirada dos 

corpos hídricos é destinada para o uso na irrigação de lavouras, sendo ela responsável por 52% do 

total de água captada (ANA, 2018). Esse elevado volume de água está associado ao fato de que na 

maior parte das áreas irrigadas os métodos utilizados são pouco eficientes em relação ao 

aproveitamento da água (Testezlaf, 2017). 

Na bacia hidrográfica do rio Formoso, no estado do Tocantins, durante o ano de 2016 

constatou-se uma situação de crise hídrica decorrente de um período de estiagem associado a uma 

elevada captação de água para a irrigação, especialmente destinada a cultura de sementes de soja, que 

ocorre justamente no período de seca na região, o que fez com que o rio Urubu, afluente do rio 
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Formoso, chegasse a apresentar uma vazão nula. Por esse motivo o Ministério Público do Estado do 

Tocantins (MPTO) entrou com uma ação e suspendeu naquele momento todas as outorgas de uso da 

água. Ainda nos dias de hoje a região apresenta conflitos pelo uso da água que são decorrentes de 

uma demanda superior à disponibilidade hídrica (IAC, 2018). 

Atualmente o rio Urubu possui 33 bombas hidráulicas instaladas ao longo de seu curso d’água 

com uma média de captação de 1m³/s. Essa água é destinada em especial para a irrigação da soja, 

maio a julho, mas também para o arroz, novembro a março. Entretanto, apesar da importância da 

irrigação para a produção agrícola na bacia do rio Urubu as estações fluviométricas instaladas no rio 

são recentes, sendo a mais antiga a Foz Rio Urubu (26798500), com registro de dados de nível a partir 

do ano de 2017. Além de ainda não possuir uma curva-chave para obtenção da vazão a estação 

também apresenta muitas falhas em seu registro, sendo a mesma situação observada nas demais 

estações fluviométricas instaladas ao longo do rio Urubu. 

Uma alternativa a falta de registro de dados é utilização de ferramentas hidrológicas capazes de 

simular a vazão pela aplicação de equacionamentos que levem em considerações parâmetros 

climáticos, de uso e tipo de solo. O Water Evaluation And Planning System (WEAP) é uma ferramenta 

de modelagem hidrológica que foi desenvolvido pelo Instituto Ambiental de Stockholm e 

aperfeiçoada pelo Corpo de Engenheiros Hidrológicos do Exército dos Estados Unidos da América 

(SEI, 2016). O WEAP tem se mostrado uma ferramenta alternativa a modelos hidrológicos mais 

estabelecidos, uma vez que possibilita além da simulação hidrológica a avaliação de cenários e análise 

de alocação de água na área de interesse (Teklu et al., 2020; Singh et al., 2014; Khalil1 et al., 2018). 

 O objetivo da pesquisa consistiu em analisar a aplicação do modelo hidrológico WEAP como 

uma ferramenta capaz de representar uma vazão adequada para a região da bacia hidrográfica do rio 

Urubu. Para isso, analisou-se comparativamente a vazão gerada pelo modelo WEAP com os dados 

de vazão da estação fluviométrica Foz Rio Urubu e mais outras três vazões regionalizadas para a área 

de estudo. Medidas de desempenho estatísticas foram utilizadas para verificação da qualidade dos 

resultados da pesquisa. 

ÁREA DE ESTUDO 

Foi delimitada como a área de estudo para essa pesquisa a bacia hidrográfica do rio Urubu, 

com destaque para a sua sub-bacia do rio Dueré. As bacias se localizam ao norte da bacia do rio 

Formoso, como o apresentado na Figura 1. A bacia hidrográfica do rio Urubu possui uma área de 

2.630 km², o que representa 12,7% da área da bacia do rio Formoso, enquanto que a bacia hidrográfica 

do rio Dueré tem uma área de 3.553 km², equivalente a 16,3% da bacia do rio Formoso (Marinho 

Filho et al., 2013). 

 
Figure 1 - Localização da bacia hidrográfica do rio Urubu e sua sub-bacia do rio Dueré. 
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A região em que a bacia hidrográfica do rio Urubu se localiza possui uma temperatura média 

ao longo do ano entre 24°C e 26°C e o clima da região é considerado como tropical seco e úmido, 

com uma variação de deficiência hídrica de moderada a nula de acordo com a sazonalidade (SRHMA, 

2009). O regime hidrológico é caracterizado por uma distinção entre período seco, que ocorre nos 

meses de maio a novembro, e período de chuva entre dezembro e abril. A precipitação média da bacia 

hidrográfica do rio Formoso, na qual a área de estudo está inserida, pode ser considerada como 

característica do bioma Cerrado, apresentando a precipitação média anual de 1579,6 mm, variando 

entre 1500mm e 1900mm, dependendo da localização na bacia. Verifica-se que ocorrem maiores 

lâminas precipitadas ao norte da bacia, onde se localizam as bacias do rio Urubu e Dueré, do que em 

relação as áreas mais localizadas ao seu centro-sul da bacia do rio Formoso (Alves et al., 2014). 

METODOLOGIA  

Para posterior comparação e calibração da modelagem WEAP, optou-se pela regionalização 

da vazão para a área de estudo, de modo que a primeira etapa metodológica consistiu na identificação 

de estações fluviométricas que tivessem áreas de contribuição semelhantes às da bacia do rio Urubu. 

Optou-se por escolher estações que estivessem localizadas nas proximidades da área de estudo, com 

dados de vazão registrados para o período de análise de junho de 2018 a julho de 2019, sendo esse o 

único período de registro para a estação Foz Rio Urubu (26798500), também utilizada para 

comparação dos resultados, apesar de sua baixa confiabilidade. A Figura 2 mostra a localização das 

estações fluviométricas e suas respectivas áreas de montante.  

 

 
Figure 2 - Localização das estações fluviométricas e suas áreas de influência. 



                                                            

XXIV Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos (ISSN 2318-0358) 4 

 A estação Fazenda Fortaleza se encontra dentro da área da bacia do rio Urubu, 

entretanto seus registros sofrem interferência uma vez que existem bombas hidráulicas para captação 

de água a montante da estação. Como forma de diminuir a interferência nos dados, optou-se por somar 

a série de dados os valores de vazão demandadas obtidos dos registros disponibilizados na plataforma 

online Gestão de Alto Nível (gan.iacuft.org.br). A estação Foz Rio Dueré está localizada ao centro da 

bacia do rio Dueré e também possui interferência nos dados devido a demanda de água ocasionada 

pelas bombas hidráulicas a montante, entretanto como não há disponibilidade de dados da demanda 

para estas bombas, a vazão utilizada foi a registrada na estação. A estação Praia Alta foi escolhida 

por também estar localizada na bacia hidrográfica do rio Formoso e possuir uma longa série histórica 

de dados, além de não sofrer interferência de captações de água. A Tabela 1 apresenta as estações 

fluviométricas e a fonte dos dados utilizados, numeradas para identificação segundo a Figura 2.  

Tabela 1 - Estações fluviométricas utilizadas para regionalização da vazão do rio Urubu. 

ID Estação Fluviométrica Código Latitude Longitude Responsável Operador Fonte 

1 Foz Rio Urubu 26798500 -10,8278 -49,7956 SEMARH SEMARH GAN 

2 Fazenda Fortaleza 26795700 -10,8636 -49,6756 SEMARH SEMARH SEMARH 

3 Foz Rio Dueré 26792000 -11,1222 -49,6303 SEMARH SEMARH SEMARH 

4 Praia Alta 26720000 -12,4178 -49,5892 ANA CPRM GAN 

 

Realizou-se uma comparação entre as características morfométricas das bacias, levando em 

consideração a área, perímetro, comprimento do canal principal, comprimento total dos canais, 

densidade de drenagem, coeficiente de compacidade, índice de circularidade e fator de forma. A 

declividade do terreno, tipo e uso e ocupação do solo, também foram levados em consideração para 

análise da aplicabilidade da regionalização. Por fim, optou-se pela escolha da regionalização da vazão 

pelo método de interpolação linear. 

A modelagem hidrológica na ferramenta WEAP foi realizada com dados de entrada diários e 

por meio da inserção de dois elementos chamados nós de bacia hidrográfica, uma para a representação 

da área da bacia do rio Urubu e outra para área a jusante da estação Foz Rio Dueré, na sub-bacia do 

rio Dueré. No elemento nó de bacia hidrográfica, toda a área da bacia é representada com os mesmos 

valores de dados climáticos e tipo de solo, podendo apenas variar para os parâmetros de uso do solo. 

O método Rainfall Runoff (Soil Moisture Method) foi escolhido para o cálculo hidrológico aplicado 

ao nó de bacia hidrográfica na ferramenta WEAP, resultando no escoamento superficial da bacia que 

é convertido em vazão para o rio de interesse. 

O método Rainfall Runoff realiza as simulações dividindo a área da bacia em duas camadas 

de solo, sendo uma superficial e outra profunda, considerando-as unidimensionais para efeitos de 

cálculo. Na camada superior do solo são simulados os processos de evapotranspiração, escoamento 

superficial, mudanças na umidade do solo e um interfluxo de água para a camada de solo abaixo. Já 

na camada mais profunda são simulados o fluxo de base do rio na bacia, a umidade do solo profundo 

e o fluxo de água para aquíferos. Para isso, o método requer uma quantidade significativa de dados 

de entrada, que são divididos entre climatológicos, aplicados uniformemente na área da bacia, e de 

representação do tipo e uso do solo, que podem variar dependendo das subáreas que o operador 

desejar incorporar ao modelo, sendo este método o considerado mais completo dentro do modelo 

WEAP (SEI, 2015). 

Para melhor modelagem da vazão optou-se por dividir cada um dos dois nós de bacia 

hidrográfica em três subáreas que representassem a maior parte do uso e cobertura do solo: cerrado, 

agricultura e pastagem. Considerou-se, ainda, que toda a área de estudo possui apenas Plintossolo, 

uma vez ele representa mais de 85% da área. A Tabela 2 apresenta os valores utilizados para os 

parâmetros de uso e tipo solo exigidos pela ferramenta. O valor do coeficiente de cultura (Kc) foi 

variado ao longo do tempo segundo a plantação de arroz e soja para semente, cultivados na maior 

parte das propriedades agrícolas da bacia do rio Urubu e é apresentado na Figura 3. 
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Tabela 2 - Dados de entrada do método Rainfall Runoff da ferramenta WEAP. 

Uso da Terra Categoria Valor Unidade Fonte Resolução  

Área  
BH Rio 

Urubu  
2640 km² 

Marinho Filho et al. (2013) 

Sub-bacia 

Área 
BH Rio 

Dueré 
1054 km² 

Área de contribuição BH 

Rio Urubu (A) 

Cerrado 63,51 

% Geoprocessamento Agricultura 4,17 

Pastagem 31,7 

Área de contribuição BH 

Rio Dueré (A) 

Cerrado 59,6 

% Geoprocessamento Agricultura 3,44 

Pastagem 36,8 

Coeficiente de Cultura 

(Kc) 

Cerrado 1 

- 

Olivos (2017) 

Uso do solo 

Agricultura Figura 3 
Monteiro (2009); Faria et al. 

(2018) 

Pastagem 0,9  Olivos (2017) 

Fator de resistência ao 

escoamento (RRF) 

Cerrado 6 

- Olivos (2017) Agricultura 2 

Pastagem 4 

Capacidade de campo da 

camada superior (SMax1) 
Plintossolo 1000 mm WEAP* 

Tipo de 

solo 

Condutividade na zona 

radicular (Ks) 
Plintossolo 1350 mm/dia Reis et al. (2018) 

Direção preferencial do 

fluxo (f) 
Plintossolo 0,15 - WEAP* 

Umidade relativa do solo 

(Z1) 
Plintossolo 7 % Quintino et al. (2015) 

Capacidade da camada 

inferior (SMax2) 
- 1000 mm WEAP* 

Bacia 

hidrográfica 

Taxa de condutividade da 

camada profunda (Ks2) 
- 160 mm/dia Reis et al. (2018) 

Armazenamento na 

camada profunda (Z2) 
- 54 % 

Medrado da Silva et al. 

(2003) 

*WEAP= dados indicados pelo modelo. 

 
Figura 3 - Valores para Kc ao longo do período de julho de 2018 a junho de 2019. 
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Os dados climatológicos exigidos pelo método Rainfall Runoff (Soil Moisture Method) para a 

simulação da vazão são: precipitação, temperatura, umidade relativa do ar, velocidade média do vento 

e fração de céu limpo. Os dados foram obtidos do INMET sendo suas especificardes apresentadas na 

Tabela 3. Para obtenção da precipitação média diária sobre a área das bacias do rio Urubu e Dueré 

foi aplicado o método de Thiessen, utilizando as oito estações pluviométricas mais próximas a área. 

Tabela 3 - Dados climatológicos utilizados na modelagem WEAP. 

Clima Unidade Estação Código 

Temperatura °C Lagoa da Confusão A055 

Umidade Relativa % Lagoa da Confusão A055 

Velocidade média do vento m/s Lagoa da Confusão A055 

Fração de céu limpo % Porto Nacional 83064 

A vazão resultante, chamada de “WEAP Inicial”, foi comparada graficamente com as vazões 

obtidas via regionalização de vazão e com a estação fluviométrica Foz Rio Urubu (26798500). Após 

esta etapa foi realizada a calibração do modelo de forma manual, alterando os valores para o 

coeficiente de cultura do cerrado (Kc), condutividade na zona radicular (Ks), fator de resistência ao 

escoamento (RRF) e capacidade de armazenamento de água na camada inferior (SMax2). O resultado 

é chamado de “WEAP Calibrado” e foi novamente comparado com as vazões regionalizadas.   

 Para uma análise estatística do resultado da vazão calibrada para o rio Urubu, realizou-se uma 

análise das medidas de desempenho e dos critérios de avaliação correspondentes recomendados por 

Moriasi et al. (2015). Para isso optou-se pela escolha do coeficiente de determinação (R²) e da análise 

de eficiência de Nash-Sutcliffe (NSE), sendo ambos recomendados pelo mesmo autor para a 

avaliação de resultados de simulações hidrológicas que utilizem dados diários e que possuam uma 

escala de bacia hidrográfica, como é o caso da presente pesquisa. 

RESULTADOS 

 A Tabela 4 apresenta a comparação entre as características morfométricas das bacias 

hidrográficas de interesse da pesquisa. Em relação à densidade de drenagem, com exceção da Foz 

Rio Dueré que apresentou boa densidade, as demais bacias apresentaram resultados de classificação 

regular. O coeficiente de compacidade, índice de circularidade e fator de forma indicam que todas as 

bacias apresentam uma tendência a possuírem um formato mais alongado ao invés de circular, o que 

favorece a não ocorrência de inundações causadas por eventos climatológicos intensos. 

Tabela 4 - Características morfométricas das bacias hidrográficas de interesse. 

Bacia hidrográfica Rio Urubu Rio Dueré Jusante Fazenda Fortaleza Foz Rio Dueré  Praia Alta 

Área (km²) 2630,45 1050,70 2545,90 2502,14 6000,70 

Perímetro (km) 319,23 196,61 371,13 383,65 642,21 

Canal principal (km) 175,70 63,72 144,90 134,11 439,84 

Todos os canais (km) 3370,50 926,70 3209,90 4819,60 8793,50 

Densidade de drenagem  1,28 0,88 1,26 1,93 1,47 

Coeficiente de compacidade  1,74 1,70 2,06 2,15 2,32 

Índice de circularidade 0,32 0,34 0,23 0,21 0,18 

Fator de forma 0,09 0,26 0,12 0,14 0,03 

O Plintossolo é o solo mais comum na área das bacias do Rio Urubu (85,2%), Rio Dueré 

Jusante (98,9%), Fazenda Fortaleza (84,8%), Foz Rio Dueré (92,2%). com a exceção para Praia Alta 

(20,5%) que tem o Latossolo como o predominante na sua área (73,3%). O restante das áreas das 

bacias é composto por porções menos expressivas de Latossolo, Gleissolo, Argissolo e Neossolos do 
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tipo Quartzarênico e Litólico que são encontrados apenas na área de Praia Alta. Em relação ao uso e 

ocupação do solo, por se tratarem de áreas fortemente agrícolas, a área ocupada por plantações é 

expressiva em todas as bacias, Rio Urubu (31,7%), Rio Dueré Jusante (36,8%), Fazenda Fortaleza 

(28,6%), Foz Rio Dueré (40,1%) e Praia Alta (49,6%). O restante da área das bacias possui a cobertura 

vegetal original, com diferentes tipos fitofisionômicos de Cerrado. Por fim, realizou-se a verificação 

da declividade do terreno nas bacias, onde segundo a classificação utilizada pela Embrapa, todas as 

bacias possuem baixa declividade, com mais de 80% de suas áreas com declividade plaina a suave 

ondulada.  

O resultado da modelagem hidrológica para a vazão do rio Urubu é apresentado na Figura 4. 

A vazão “WEAP Inicial” seguiu de forma bastante significativa a precipitação que ocorreu sobre a 

bacia, apresentando vazões baixas entre os meses de julho a outubro. Entretanto a simulação 

apresentou uma vazão superestimada de outubro a junho, quando comparado com as vazões 

regionalizadas. Além disso, as vazões regionalizadas também apresentaram o começo de uma vazão 

mais expressiva no rio Urubu apenas a partir de dezembro, de modo que o modelo WEAP pode não 

ter representado bem a infiltração de água no solo, após um longo período seco na bacia, o que pode 

ser resultado de dados de entrada que não representam corretamente a realidade, devido a baixa 

disponibilidade dos mesmo para a área de estudo.  

 
Figure 4 - Comparação entre simulação da vazão pelo WEAP e vazões regionalizadas. 

 Ao analisar na Figura 4 para comparação entre “WEAP Inicial” com a estação fluviométrica 

Foz Rio Urubu, a simulação ficou bastante distinta, aparentemente com um deslocamento da curva 

simulada para a esquerda e não tão condensada como a registrada na estação. Ainda assim, a 

simulação apresentou uma escala semelhante de valor da vazão para o mês de abril, durante o período 

de chuvas, e também na época de julho a outubro, onde as vazões são mais baixas devido a seca. 

Ressalta-se que os registros da estação Foz Rio Urubu possuem falhas consecutivas, com períodos 

que variam de um dia a mais de um mês sem registro. Outra questão relevante é que a estação está 

localizada na foz da bacia do rio Urubu, de modo que a vazão registrada na estação sofre a 

interferência de todas as bombas de capação de água instaladas na bacia, ou seja, representa a vazão 

pós bombeamentos. Outro aspecto que deve ser levado em consideração é que a declividade da bacia 

do rio Formoso é muito baixa, em especial perto de sua foz, com uma área bastante plaina, de modo 

que a estação Foz Rio Urubu pode sofrer com a influência de remanso do rio Formoso. Assim, a 
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vazão registrada na estação Foz Rio Formoso não apresenta dados suficientemente confiáveis, o que 

levou a necessidade da comparação da simulação WEAP com vazões regionalizadas. 

Diante do resultado inicial de vazão gerado pelo modelo WEAP e partindo da análise 

comparativa com as vazões regionalizadas, realizou-se uma calibração manual do modelo, onde os 

dados climatológicos permaneceram iguais a simulação inicial, alterando-se apenas os parâmetros de 

uso e tipo de solo indicados na Tabela 5. Ressalta-se que uma vez que que não existem opções para 

calibração automática do WEAP, apenas calibração manual, o resultado final pode não corresponder 

a melhor resposta possível para a vazão. Ademais, os valores que melhor ajustaram a curva da vazão 

gerada pelo modelo podem estar equivocados, não representando a realidade dos valores dos dados 

para a área da pesquisa.  

Tabela 5 - Valores alterado para a calibração do modelo WEAP. 

Parâmetro Categoria Valor Unidade 

Coeficiente de Cultura (Kc) Cerrado 10 - 

Condutividade na zona radicular (Ks) Plintossolo 100 mm/dia 

Fator de resistência ao escoamento (RRF) 
Cerrado 8 

- 
Pastagem 6 

Capacidade da camada inferior (SMax2) - 500 mm 

 A vazão “WEAP Calibrado” se aproximou, consideravelmente, das vazões regionalizadas, 

como é possível ver na Figura 4. Houve um decréscimo considerável da vazão, o que pode significar 

que o modelo passou a entende melhor que as primeiras chuvas registradas entre os meses de setembro 

a meados de novembro, não refletem em um escoamento superficial capaz de gerar vazão significativa 

no rio Urubu. No intervalo de dezembro a março, os valores da simulação ficaram ainda 

consideravelmente superiores às vazões regionalizadas. Já para os períodos de julho a novembro e de 

março a junho, a vazão “WEAP Calibrado” se comportou de forma bastante similar as regionalizadas. 

O resultado da aplicação das medidas de desempenho para o coeficiente de determinação (R²) 

e da análise de eficiência de Nash-Sutcliffe (NSE) são apresentados na Tabela 6. Todos os resultados 

entre a comparação do “WEAP Inicial” com “WEAP Calibrado” indicaram uma melhora. Para o 

coeficiente R², tanto “Fazenda Fortaleza” quanto “Foz Rio Dueré”, os resultados foram semelhantes 

no que se refere aos critérios de correspondência, passando de satisfatório para bom. “Praia Alta” 

apresentou o melhor resultado para a análise do desempenho da vazão simulada WEAP, indo de bom 

para muito bom, sendo essa a melhor classificação possível. 

Tabela 6 - Resultado do desempenho estatístico da simulação WEAP em relação a vazão regionalizada. 

Estação 
Fluviométrica 

R² NSE 

WEAP Inicial WEAP Calibrado WEAP Inicial WEAP Calibrado 

Fazenda Fortaleza 0,63 Satisfatório 0,81 Bom -3,96 Insatisfatório 0,79 Bom 

Foz Rio Dueré 0,65 Satisfatório 0,84 Bom -9,28 Insatisfatório 0,55 Satisfatório 

Praia Alta 0,76 Bom 0,89 Muito Bom -11,76 Insatisfatório 0,31 Insatisfatório 

Os resultados apresentados pela análise de NSE também mostraram uma melhora 

considerável em relação à calibração do modelo WEAP, passando de insatisfatório em todas as 

regionalizações, para bom e satisfatório, em relação a “Fazenda Fortaleza” e “Foz Rio Dueré” 

respectivamente.  Para “Praia Alta” apesar dos resultados indicarem melhora significativa, quando 

analisado o valor para NSE, o critério de avaliação permaneceu com classificação de insatisfatória. 

CONCLUSÃO 

A aplicação da ferramenta WEAP para o cálculo da vazão do rio Urubu com a utilização do 

método Rainfall Runoff (Soil Moisture Method) no nó de bacia hidrográfica inicialmente respondeu 
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fortemente a precipitação sobre a região, o que fez com que o resultado apresentasse uma vazão muito 

superior às vazões regionalizadas utilizadas na comparação. A comparação da vazão inicialmente 

simulada com as vazões regionalizadas a partir do índice de Nash-Sutcliffe gerou resultados 

insatisfatórios para quase todas as simulações, com exceção para “Fazenda Fortaleza” e “Foz Rio 

Dueré”. Para os resultados analisados a partir do coeficiente de determinação, o melhor resultado foi 

obtido pela simulação “Praia Alta”, R² igual a 0,76, considerado bom. A calibração do modelo WEAP 

resultou em melhora em todas as comparações com as vazões regionalizadas, com destaque para a 

comparação de NSE da “Fazenda Fortaleza” em que o resultado foi de insatisfatório (-3,96) para bom 

(0,79). Por sua vez, Praia Alta apresentou o melhor resultado na análise de desemprenho R², chegando 

a muito bom (0,89) para a calibração do WEAP.  

Ressalta-se que o processo realizado pode apresentar grandes diferenças em relação a 

realidade, visto a inexistência de uma estação fluviométrica que apresentasse dados confiáveis na foz 

da bacia do rio Urubu. Assim, não haviam dados confiáveis que pudessem ser utilizados como base 

para a calibração do modelo o que gerou a necessidade de aplicação do método de vazões 

regionalizadas para este fim, o que pode ter implicando erros a análise. A necessidade de uma elevada 

quantidade de dados de entrada para parâmetros de solo, não disponíveis para a área de estudo, 

também pode ser apontado como um fator fundamental para uma resposta inicial insatisfatória do 

modelo WEAP. Assim, recomenda-se que a utilização da ferramenta WEAP para a obtenção vazão 

seja realizada em bacias com maior disponibilidade de dados de entrada e que, para melhorar a gestão 

dos recursos hídricos da bacia do rio Urubu (TO) sejam utilizadas outras ferramentas de modelagem 

hidrológica para futura comparação com os resultados obtidos nesta pesquisa. 
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