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RESUMO – O conhecimento do regime hidrológico das vazões afluentes a reservatórios superficiais 
aumenta exponencialmente sua importância quando estes são a principal fonte de recurso hídrico para 
uma região como o semiárido cearense. O presente estudo tem como objetivo analisar o 
comportamento de diferentes funções objetivo (FO) no processo de calibração do modelo chuva-
vazão SMAP mensal e seus respectivos impactos nas estatísticas das variáveis, tendo em vista a 
reprodução do regime hidrológico e suas características. Foi utilizada no estudo a estação 
fluviométrica representativa da Região Hidrográfica Sertões de Crateús, a qual foi calibrada 
utilizando as FOs: NASH, NASHraiz, Média Absoluta do Erro, Raiz do Erro Quadrado Médio e o 
Índice de Concordância. A metodologia de análise utilizadas consistiram na inspeção visual dos 
hidrogramas comparados e das curvas de permanências, análise do erro absoluto entre os valores de 
vazões das curvas de permanência para diferentes probabilidades. As FOs apresentaram bom 
desempenho da determinação de série de vazões sintéticas. As diferenças entre elas são mais 
perceptíveis nas curvas de permanência. A escolha da FO a ser utilizada pode variar de acordo com 
do objetivo da modelagem a ser realizada.   
 
ABSTRACT – The knowledge streamflow regime to superficial reservoirs increases exponentially 
its importance when they are the main source of water resources for a region such as the semiarid 
region of Ceará. The present study aims to analyze the behavior of different objective functions (OF) 
in the calibration process of the monthly SMAP rainfall-runoff and their respective impacts on the 
statistics of the variables, in view of the reproduction of streamflow regime and its characteristics. 
The study used the fluviometric station representative of the Região Hidrográfica Sertões de Crateús, 
which was calibrated using the OFs: NASH, NASHraiz, Mean Absolute Error, Root Mean Square 
Error and Index Agreement. The analysis methodology used consisted of visual inspection of the 
compared hydrographs and of the plotting position curve, analysis of the absolute error between the 
flow values of the probability of nonexceedence flow for different probabilities. The OFs performed 
well in the determination of the series of synthetic flows. The differences between them are more 
noticeable in the plotting position curve. The choice of OF to be used may vary according to the 
purpose of the modeling to be performed. 
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INTRODUÇÃO 

O conhecimento sobre a disponibilidade hídrica de uma região é de grande relevância para 
diversos estudos ambientais, sociais e econômicos. Regiões como o semiárido cearense, assente em 
subsolo de base cristalina, onde predominam rios intermitentes e a precipitação concentrada em 
alguns poucos meses do ano, os reservatórios superficiais artificiais se tornam a maior fonte desse 
recurso. Desta forma, o regime de vazões afluentes a estes reservatórios e sua variabilidade 
necessitam de uma caracterização precisa para o melhor planejamento e gerenciamentos dessas águas 
para seus diferentes usos requeridos pela sociedade. 

Em regiões onde a disponibilidade de dados fluviométricos é escassa, ou simplesmente ausente, 
pode-se lançar mão de modelos hidrológicos do tipo chuva-vazão, os quais transformam dados 
pluviométricos, normalmente mais abundantes, em série sintéticas ou pseudo-históricas de vazões.   

Os modelos chuva-vazão dos tipos conceituais e concentrados são amplamente utilizados em 
estudos hidrológicos devido a facilidade de uso, e a habilidade de simular de forma consistente os 
processos de armazenamento e fluxo de água em diferentes níveis do solo através de “reservatórios” 
virtuais e equações simplificadas de transferência entre eles. Estes modelos dependem do ajuste de 
alguns parâmetros de modo a representar o mais fielmente possível o processo, o que normalmente é 
realizado em duas etapas, a de calibração e de validação. 

A calibração é a fase onde os modelos tem seus parâmetros ajustados a partir dos dados de 
entrada de modo a representar a série de vazões medidas. As funções objetivo são equações que 
mensuram essa diferença entre as vazões observadas em uma região e os valores de vazões calculados 
pelos modelos hidrológicos, por tanto gerando uma medida que pode ser otimizada. Diferentes 
equações podem ser utilizadas e dependendo de sua natureza pode prover maiores ou menores ênfases 
em certas características da série de vazões. A validação consiste na fase de análise da capacidade 
dos modelos gerar vazões próximas as observadas a partir de seus parâmetros ajustados.         

O presente estudo busca analisar o comportamento de diferentes funções objetivo no processo 
de calibração do modelo chuva-vazão SMAP mensal e seus respectivos impactos nas estatísticas das 
variáveis, tendo em vista a reprodução do regime hidrológico e suas características em bacia 
hidrográfica do semiárido cearense.  

MODELAGEM HIDROLÓGICA E SUA CALIBRAÇÃO 

Modelo chuva vazão  

O modelo SMAP (Soil Moisture Accounting Procedure) é um modelo determinístico e 
concentrado de simulação hidrológica do tipo transformação chuva-vazão. Este foi originalmente 
desenvolvido para intervalo de tempo diário (Lopes et. al., 1981) e posteriormente apresentado na 
versão mensal, através de algumas modificações em sua estrutura. Neste estudo utilizou-se a versão 
mensal do modelo que é constituído de dois reservatórios matemáticos, com transferências entre si, 
um representando o armazenamento de água na camada superior do solo e o outro a zona subterrânea.  

O modelo possui 4 parâmetros calibráveis: SAT - capacidade de saturação do solo, PES - 
parâmetro que controla o escoamento superficial, CRec - coeficiente de recarga do reservatório 
subterrâneo e K - constante de recessão do hidrograma. Utilizando como base o estudo realizado por 
Alexandre et al. (2005), o CRec pode ser considerado igual a zero devido a área de estudo está situada 
no semiárido com predomínio do embasamento cristalino. O parâmetro K mostrou-se pouco sensível 
e foi utilizado um valor constante igual a 3. Com essas simplificações restam dois parâmetros a serem 
calibrados, SAT e PES.   

Os dados de entrada do modelo são: a série mensal de precipitação média na bacia hidrográfica 
de referência e a evapotranspiração mensal. Para a calibração do modelo faz-se necessário o uso da 
série de vazões médias mensais observadas. 
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Funções objetivo utilizadas 

Diversas medidas são utilizadas para comparar o nível de acerto entre os valores de vazões 
calculadas pelo modelo e as vazões observadas ou medidas. Esse ajuste se dá através do método de 
calibração automática onde a função objetivo FO utilizada será maximizada ou minimizada, 
dependendo de suas características. Os valores testados são os parâmetros dos modelos e a busca é 
por um par de parâmetros que minimizem os erros entre as duas séries de vazões mencionadas.  

Atualmente é possível a calibração usando mais de uma FO onde são dados pesos para 
ponderação a cada uma delas. No entanto, utilizaremos nesse estudo apenas uma FO por vez a fim de 
avaliar o comportamento de cada uma delas isoladamente. O uso de apenas uma função de otimização 
no modelo SMAP torna a operação mais simples, possibilitando a sua implementação em planilhas 
eletrônicas, consequentemente sua aplicação pelos usuários menos experientes. 

O Quadro 1 apresenta as funções objetivo utilizados nesse estudo, os respectivos valores ótimos 
e a faixa de variação.  

Quadro 1 – Funções objetivo utilizados no estudo e suas características  

Índice Função Objetivo 
Valor 
ótimo 

Faixa de 
Variação 

Nash e Sutcliff 𝑁𝐴𝑆𝐻 1
∑ 𝑄 𝑄

∑ 𝑄 𝑄
 1 -∞ a 1 

Média Absoluta 
do Erro 𝑀𝐴𝐸

∑|𝑄 𝑄 |
𝑛

 0 0 a ∞ 

Raiz do Erro 
Quadrado Médio 𝑅𝐸𝑄𝑀

∑ 𝑄 𝑄
𝑛

 0 0 a ∞ 

Nash modificado – 
raiz das vazões 

𝑁𝐴𝑆𝐻 1
∑ 𝑄 𝑄

∑ 𝑄 𝑄
 1 -∞ a 1 

Índice de 
Concordância 𝐼𝑐 1

∑|𝑄 𝑄 |

∑ |𝑄 𝑄 | |𝑄 𝑄 |
 1 0 a 1 

Onde: Qcalc = vazão calculada, Qobs = vazão observada, n = número de meses 

Fonte: Elaboração própria 

As FOs são selecionadas de acordo com o objetivo da modelagem, pois devido as suas 
características algumas são mais indicadas quando se deseja um melhor ajuste para as vazões mais 
elevadas, assim elas penalizam mais fortemente os erros nos picos. Outras possuem como 
características penalizar as vazões com menores valores, logo elas são indicadas para estudos onde 
as vazões mínimas são mais importantes. Algumas funções contabilizam os erros por igual, 
independente de ser uma vazão de pico, intermediária ou mínimas, por vezes essas acabam por ser 
mais efetivas para determinação de valores médios ou o volume do hidrograma.  

De acordo com Moriasi et al. (2007), o modelo proposto por Nash e Sutcliff (1970) tem sido 
amplamente utilizado na calibração de modelos hidrológicos. Este representa uma estatística 
normalizada da razão entre a magnitude relativa da variância residual e a variância dos dados 
medidos. NASH varia entre menos infinito e a unidade, onde a unidade representa a situação ideal. 
O valor nulo de NASH representa que a vazão prevista depois da determinação dos parâmetros do 
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modelo hidrológico não é mais precisa que a média das vazões observados. Valores abaixo de zero 
indica a inaptidão do modelo para previsões de vazões. 

Com o passar dos anos diversas versões do modelo original de NASH surgiram com a 
manutenção de sua estrutura e modificações nas variáveis visando dar ênfase a outros aspectos de um 
hidrograma como no caso das vazões mínimas onde se utiliza o inverso das vazões ou logaritmo das 
destas. Nesse estudo será utilizado o NASHraiz que utiliza a raiz quadrada das vazões visando 
amenizar os efeitos das vazões máximas.  

A MAE e REQM estão entre as melhores medidas de desempenho de um modelo, uma vez que 
resumem bem a diferença média nas unidades de observadas e calculada. MAE é menos sensível a 
valores extremos do que REQM, o que pode torná-la intuitivamente mais atraente por dar pesos iguais 
as vazões com diferentes ordens de grandeza (Willmott, 1982). 

No entanto, quando se necessita dar ênfase ao ajuste de valores extremos ou vazões de pico de 
um hidrograma, esta é melhor representada pelo REQM devido ao artifício de elevar o erro das 
medidas ao quadrado. Desta forma a diferença entre vazões de grande magnitude tornam-se muito 
mais influentes do que as de vazões pequenas quando o objetivo é a minimização da soma desses 
valores. Assim como em MAE, grandes valores de REQM indicam grandes erros no ajuste das vazões 
calculadas às vazões observadas, a situação ideal é a obtenção de valores próximo a zero. 

Segundo Willmott (1982), o Ic é uma medida que pode ser amplamente aplicada para fazer 
comparações cruzadas entre modelos. Um bom modelo deve representar as principais tendências ou 
padrões presentes na série de vazões observadas. Esse índice foi desenvolvido de modo a atenuar os 
vieses ou a diferença sistemática das medidas dos erros, elementos estes presentes e não mensurados 
no REQM, por exemplo. Os valores de Ic igual a unidade representa a situação ideal, os erros de 
ajustes aumentam conforme os valores do índice se aproximam de zero.  

Índices como o NASH, REQM e Ic são recomendados quando se deseja priorizar o ajuste das 
vazões de maiores magnitudes, pois há uma maior sensibilidade as ordens de grandezas das vazões 
devido ao erro ser elevado ao quadrado. Os valores de NASH que utilizam a raiz dos valores das 
vazões, NASHraiz, amenizam os efeitos das vazões máximas do índice original. MAE não é sensível 
a diferença de magnitude das vazões, devido sua formulação usar os valores em sua escala natural.     

Metodologia de análise 

Os modelos SMAP mensal foi calibrado a partir da otimização das diferentes funções objetivo 
selecionadas no estudo. De posse dos parâmetros ótimos de cada FO foi realizada a análise da 
sensibilidade e do padrão de comportamento de cada um desses valores da variação dos parâmetros 
calibráveis do modelo. Para tal, foram criadas combinações de diversos pares de SAT e PES, em 
seguida o cálculo da série de vazões pelo modelo hidrológico para cada um dos pares, a comparação 
com os valores de vazões observados, resultando em diferentes valores para a FO utilizada. O 
processo foi repetido para cada uma das FOs em análise. 

O SAT foi modificado a um passo de uma unidade (1,0) e o PES a um passo de um decimal 
(0,1). A utilização de todas as combinações possíveis iria gerar um número muito grande de pares, 
exigindo um esforço computacional considerado desnecessário, pois parte desses valores seriam 
inúteis para nossa análise, por estarem muito longe dos valores ótimos. Por tanto, foram selecionados 
para o estudo apenas os pares de SAT e PES referentes a valores de NASH acima de 0,70. Essas 
combinações foram utilizadas para todas as FOs em análise.   

O ajuste da série mensal de vazões calculadas pela otimização das diferentes FOs e os valores 
de vazões observadas foram analisados através da inspeção visual dos hidrogramas comparados e das 
curvas de permanências. As estatísticas de vazão média e desvio padrão, dos valores das curvas de 
permanência também foram analisados a partir do erro absoluto entre as vazões observadas e calculas 
para diversas probabilidades de não excedência.   
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ÁREA DE ESTUDO E BASE DE DADOS 

A Região Hidrográfica Sertão de Crateús (RHSC) é uma das 12 regiões de planejamento e 
implementação da Política Estadual de Recursos Hídricos. A RHSC está localizada na zona centro 
oeste do estado do Ceará. Essa RH é formada pela parcela cearense da bacia hidrográfica do rio Poti, 
que possui sua nascente no estado Ceará e sua foz no rio Parnaíba, no estado do Piauí. Devido sua 
característica interestadual o rio Poti é considerado de domínio da união. Atualmente há um esforço 
conjunto para que o planejamento e gestão seja realizada de forma integrada entre os dois estados e a 
Agência Nacional de Água. Nesse estudo iremos tratar apenas da RHSC. 

A RH possui um total de 10 reservatórios monitorados pela Companhia de Gestão dos Recursos 
Hídricos – COGERH e há mais um em construção, o açude Fronteiras. Os reservatórios existentes 
possuem uma capacidade total de armazenamento de 436,04 hm³ (COGERH, 2019) e abastecem uma 
população de aproximadamente 160.000 habitantes de acordo com Censo do IBGE de 2010 (IPECE, 
2018). Somente o açude fronteiras terá uma capacidade de armazenamento de 488,18 hm³. Desta 
forma fica evidente a necessidade de se estudar a operação destes reservatórios. 

Para o estudo do regime hidrológico da RH será utilizada a estação fluviométrica Fazenda Boa 
Esperança (Código ANA – 34750000) sua localização e bacia de contribuição, além dos limites da 
RHSC podem ser observados na Figura 1. Esta figura também apresenta a localização das estações 
pluviométricas utilizadas no estudo e a estação meteorológica de Crateús. 

Figura 1 – Mapa da Região Hidrográfica dos Sertões de Crateús e a bacia hidrográfica da estação 
fluviométrica 34750000. 

 
Fonte: Elaboração própria 

A estação fluviométrica 34750000 possui uma área de contribuição de 19.174 km² e uma 
disponibilidade de dados diários entre 1964 e 2018. Os reservatórios de grande porte dentro da bacia 
de contribuição da estação começaram a ser construídos a partir de 1989, desta forma optou-se por 
usar os dados mensais de vazão entre os anos de 1965 a 1980 para calibração e os dados de 1981 a 
1988 para validação.    
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Os dados de precipitação foram obtidos a partir da base HidroWeb da Agência Nacional de 
Águas e Saneamento (ANA, 2019), onde foram selecionadas 73 estações pluviométricas com área de 
influência na RHSC. Com a análise da disponibilidade de dados das estações pluviométricas foi 
gerada uma série de precipitação média na RH a partir do método de Thiessen com dados diários.   

Outro dado de entrada necessário para a calibração do modelo hidrológico é a evapotranspiração 
mensal, no qual utilizou-se os dados das Normais Climatológicas 1981-2010 da estação Crateús 
(Código INMET – 82583) (INMET, 2019). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A primeira análise representa o comportamento dos valores das Funções Objetivo de acordo as 
diferentes combinações de valores SAT e PES, como apresentado na Figura 2.  

Figura 2 – Variabilidade dos valores calculados das Funções Objetivo para os diferentes pares de SAT e PES 
calculados para estação 3475000  

 

Fonte: Elaboração própria 

Os valores ótimos calculado para todas as FOs são apresentados em valores baixos de ambos 
parâmetros SAT e PES, o que se deseja observar é o comportamento mais sutil ou mais abrupto da 
variação dos valores das FOs. Comportamentos semelhantes são identificados nos itens A e E da 
Figura 2, que representam NASH e o Índice de conformidade, respectivamente, onde o objetivo é a 
maximização dos valores. No item D da Figura 2, apresenta o comportamento do NASHraiz onde o 
objetivo também é maximização dos valores, mas nesta FO isso acontece de maneira mais sutil. Cabe 
ressaltar que para a melhor observação do item D o eixo dos valores de SAT foi invertido em relação 
aos itens A e E, portanto os valores ótimos permanecem com valores semelhantes de SAT e PES. 

Para os itens B e C da Figura 2, que representam o comportamento de MAE e REQM, 
respectivamente, o objetivo é minimizar as funções já que se trata de erro. Os eixos dos valores de 
SAT foram invertidos em relação aos itens A e E, para uma melhor visualização do comportamento. 

(C) (B) (A) 

(E) (D)
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Nota-se um crescimento mais abrupto e direcionado do REQM do que em MAE para valores mais 
altos de SAT e baixos de PES.  

A Tabela 1 apresenta os valores dos parâmetros SAT e PES para cada uma das FOs otimizadas 
no período de calibração, os valores destas FOs para o período de calibração e validação. A tabela 
também mostra qual seria o valor calculado das outras FOs para esse mesmo par de SAT e PES da 
FO em análise. 

Tabela 1 – Parâmetros ótimos de calibração do SMAP de acordo com as funções objetivo e seus equivalentes 
para estação 3475000  

Função 
Objetivo 

utilizada na 
calibração 

Parâmetro 
Obtidos Fase da 

Modelagem

Valores ótimos das Funções Objetivo e seus 
equivalentes 

SAT PES NASH MAE REQM NASHRaiz Ic 

NASH 1736 2,7 
Calibração 0,843 1923,7 52,6 0,865 0,957 

Validação 0,866 3415,3 41,3 0,906 0,956 

MAE 1094 3,6 
Calibração 0,700 1257,8 37,5 0,865 0,936 

Validação 0,932 3692,9 57,3 0,926 0,982 

REQM 1150 3,0 
Calibração 0,723 1429,5 33,4 0,865 0,944 

Validação 0,946 3860,0 54,9 0,937 0,987 

NASHRaiz 1508 3,1 
Calibração 0,826 1783,4 51,1 0,888 0,953 

Validação 0,873 3079,5 43,6 0,915 0,958 

Ic 1638 2,6 
Calibração 0,837 1816,4 46,2 0,851 0,959 

Validação 0,897 3681,6 42,2 0,910 0,969 

Fonte: Elaboração própria 

Para FO NASH os parâmetros ótimos foram SAT=1736 e PES=2,7 com valores de 0,843 na 
calibração e 0,866 na validação. Os valores da validação foram melhores que os valores de calibração 
para as FOs NASH, NASHraiz e Ic independente dos parâmetros de SAT e PES ótimos identificados 
nas FOs. O mesmo não acontece nos valores das FOs MAE e REQM onde os valores da validação 
são sempre piores que os obtidos na calibração independente dos parâmetros ótimos das demais FOs. 

O melhor valor da FO MAE também gerou um bom valor em equivalente para o valor de REQM 
e vice-versa, ambos apresentaram os menores SATs, para os parâmetros PESs não é possível fazer 
essa associação claramente. Parâmetros SATs obtidos com NASH, NASHraiz e Ic são mais altos que 
os observados em MAE e REQM. Nos parâmetros PESs não é possível fazer tal associação. 

Esses resultados sugerem uma alta correlação entre os valores de MAE e REQM, confirmada 
pelo r=0,879, e entre NASH, NASHraiz e Ic. No entanto, valores altos de correlação foram 
determinados entre Ic e os índice de NASH (r=0,755), MAE (r=-0,702) e REQM (r=-0,865), 
respectivamente, apresentando uma boa versatilidade do índice Ic.  

A Figura 3 apresenta os hidrogramas de vazões observadas e calculadas na estação 34750000 
para o período de calibração entre 1965 e 1980, e validação entre 1981 e 1988. A partir da observação 
dos itens A e B da figura, verifica-se que os valores de vazões referentes ao período de calibração e 
validação são muitos próximos nas diferentes séries de vazões calculadas com os parâmetros ótimos 
das FOs NASH, MAE, REQM e NASHraiz. A diferenças são praticamente imperceptíveis através da 
inspeção visual. A série de vazões calculadas com os parâmetros obtido pelo Ic não são apresentados 
na Figura 3, no entanto, verificou-se um comportamento semelhante aos observados nas demais FOs. 

Dessa forma, através da análise do comportamento a partir da inspeção visual dos hidrogramas, 
pode-se considerar indiferente o uso de qualquer uma das FOs utilizadas nesse estudo, apesar da 
variabilidade da observada entre os parâmetros SAT e PES apresentados na Tabela 1. 
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Figura 3 – Hidrograma de vazões observadas e calculadas para estação 3475000  

 

 
Fonte: Elaboração própria 

A Figura 4 apresenta as curvas de permanência (CPs) das séries de vazões calculadas e 
observadas. O item A pode ser observado os valores das vazões para todos os percentuais de não 
excedência. Com o objetivo de melhorar a comparação entre as séries calculadas, utilizamos uma 
suavização dos de valores das CPs interpolando os valores a cada 5% (item B). 

A Tabela 3 apresenta os valores das estatísticas das vazões médias mensais e seus respectivos 
desvios padrão. De forma a quantificar a diferença dos valores observados na Figura 3, a Tabela 2 
também apresenta os valores das vazões referente a diversas probabilidades de não excedência. 

Ao se analisar as curvas de permanência deve-se ter em mente alguns valores de referência das 
vazões mensais observadas. O valor máximo é de 944,23 m³/s, os outros quatro maiores valores 
observados na série de calibração caem abruptamente para 599,00 m³/s, 569,30 m³/s, 480,50 m³/s e 
244,32 m³/s, a partir desses valores a inclinação da curva se estabiliza. A vazão média observada é de 
36,86 m³/s referente a uma probabilidade de não excedência de aproximadamente 18% do tempo, 
valor bem distante da mediana (probabilidade 50%) igual 4,19 m³/s.  

O item B da Figura 4 foi apresentado com o objetivo de visualizar mais claramente o 
comportamento das vazões de maior magnitude, considerando que valores de vazões abaixo de 1,0 
m³/s são pouco significativos quando se leva em consideração a escala de variação das vazões, as 
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dimensões da bacia de contribuição desta estação fluviométrica e o objetivo de estudo, concentrado 
na determinação do regime hidrológico de vazões afluentes aos reservatórios da RHSC.    

Figura 4 – Curvas de permanências das vazões observadas e calculadas para estação 3475000  

 

 
Fonte: Elaboração própria 

De acordo com as curvas de permanência os valores com probabilidade de não excedência 
acima 10% possuem comportamento semelhantes, superestimando as vazões observadas. Os valores 
de vazões obtidos por NASH e Ic possuem valores muito próximos durante toda a curva de 
permanência, relação semelhante pode ser observada entre os valores de REQM e NASHraiz. Os 
primeiros superestimam os valores de vazões referentes entre 10% é cerca de 80% de probabilidade, 
o segundo grupo superestima as vazões até aproximadamente 60%.  

A série de vazões calculadas pela FO MAE possui vazões bem próximas as observadas até 
aproximadamente uma probabilidade de não excedência de 45% o que equivale a uma vazão de 5,5 
m³/s. Considera-se que essa região seja a mais importantes para os valores ajustados, de acordo com 
nosso objetivo, pois valores acima dessa magnitude que devem produzir recarga significativa aos 
reservatórios da região.   

(A) 

(B) 
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Tabela 2 – Estatísticas de series de vazões observadas e calculadas e valores de vazão referente a probabilidade 
de não excedência.  

Estatísticas Observado NASH MAE REQM NASHRaiz Ic 

Média 36,9 42,5 37,7 45,9 36,7 46,2 

Desvio padrão 104,6 98,6 128,3 131,9 99,8 106,6 

Probabilidade 1% 599,0 681,5 929,7 910,9 743,7 723,4 

Probabilidade 10% 109,5 110,9 94,8 112,8 92,7 116,4 

Probabilidade 20% 32,7 56,8 32,7 55,6 43,7 60,0 

Probabilidade 40% 6,4 17,6 7,0 11,7 12,0 18,7 

Probabilidade 50% 4,2 9,2 3,0 6,0 6,7 10,0 

Probabilidade 70% 1,6 2,0 0,6 1,1 1,1 2,1 

Probabilidade 90% 0,2 0,2 0,0 0,1 0,1 0,2 
Fonte: Elaboração própria 

Na Tabela 2 os valores assinalados são os que mais se aproximam relativamente aos valores da 
série de vazão observada. As vazões médias são melhores representadas pelas séries obtidas pelos 
índices MAE e NASHraiz. Percebe-se que os valores de maior magnitude podem ser bem 
representados pelos índices com destaque para NASH. Os valores de MAE são mais próximos dos 
valores observados entre as probabilidades entre 10% e 50%, como constatado na Figura 4. 

CONCLUSÃO  

Os diferentes métodos de análise mostram que as funções objetivo selecionadas nesse estudo 
possuem bom desempenho da determinação de série de vazões sintéticas. Todos apresentaram bom 
valores na calibração e validação, apesar da variabilidade dos parâmetros estimados não possuírem 
diferenças perceptíveis a partir de inspeção visual dos hidrogramas. As diferenças no comportamento 
das vazões geradas pelas diferentes FOs se tornam mais perceptíveis na análise da curva de 
permanência onde NASH e Ic possuem comportamento semelhante e o mesmo é observado entre 
REQM e NASHraiz. Apesar do MAE apresentar melhor ajuste em vazões com probabilidade de não 
excedência acima de 40%, valores considerados mais significativos para recarga de açudes da região, 
a decisão da FO a ser utilizada exige parcimônia na escolha e a observação do objetivo da modelagem.    
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