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Os modelos hidrológicos distribuídos são uma importante ferramenta na simulação do 

comportamento hidrológico de bacias hidrográficas. Dentre os diversos modelos, encontra-se o 

Kineros2 - Kinematic Runoff and Erosion Model - que, conforme Woolhiser et al. (1990), é um 

modelo hidrológico distribuído, orientado a evento, onde a bacia é representada através de uma 

série de planos e canais. Nele, de acordo com Semmens et al. (2008), o fluxo nos planos e canais é 

resolvido através do método da onda cinemática e a infiltração no solo emprega o modelo proposto 

por Smith e Parlange. Cada plano e canal é representado por, no mínimo, 16 parâmetros. Maiores 

detalhes sobre a formulação do algoritmo do modelo podem ser encontradas em Semmens et al. 

(2008). 

Operacionalmente, o Kineros2 não possui uma interface computacional muito amigável para 

a organização dos dados de entrada, demandando do modelador grande esforço no sentido de 

realizar as simulações e, principalmente, as calibrações. São escassos os trabalhos científicos 

descrevendo o acomplamento do Kineros2 com algoritmos de calibração. 

Já o PEST (modelo independente para estimativa de parâmetros e análise de incertezas) é 

um pacote de rotinas de otimização que utiliza o algoritmo de Gauss-Marquard-Levenberg (PEST, 

2010) para a calibração de qualquer modelo computacional que rode em linha de comando e possua 

como dados de entrada e saída arquivos no formato ASCII (texto).  

A fim de avaliar o desempenho do acoplamento entre o Kineros2 e o PEST, o presente 

trabalho apresenta os resultados obtidos dessa integração na modelagem de uma bacia hidrográfica 

urbana, com 4.9 km², 35% de áreas impermeáveis, localizada em Santa Maria, RS, possuindo 

monitoramento das precipitações incidentes e do nível d’água no exutório. A bacia em questão foi 

discretizada em 8 planos e 3 canais. Os dados do cruzamento entre os planos e o uso e tipo do solo 

foram reunidos em uma planilha Excel contendo macros programadas em Visual Basic capazes de 

gerar os arquivos de entrada no formato aceito pelo Kineros2. 

De maneira geral, a execução do PEST requer a criação de 3 arquivos de entrada: um 

contendo as instruções da posição dos parâmetros a calibrar no arquivo de entrada do Kineros2 ; o 

segundo informando a posição dos dados calculados no arquivo de saída do Kineros2 e, por fim, o 

terceiro, informando os limites dos parâmetros a calibrar, as funções objetivo, incrementos relativos 

de cada parâmetro, enfim, as instruções para viabilizar a execução do algoritmo de Gauss-

Marquard-Levenberg. A partir de análise preliminar de sensibilidade do Kineros2, foram escolhidos 

5 parâmetros para a calibração do modelo: Manning de planos e canais, interceptação, 

condutividade hidráulica saturada (KSat), capilaridade e o coeficiente de variação de KSat. 

Para a avaliação da aderência entre a série observada e a série simulada, utilizou-se o índice 

de eficiência de Nash-Sutcliffe. Na validação empregaram-se os mesmos eventos utilizados na 

calibração, com o uso dos parâmetros médios obtidos na primeira fase. O valor dos parâmetros 

calibrados para um determinado evento não foram empregados para a obtenção da média dos 

parâmetros usados na validação do respectivo evento (validação cruzada). 

Os resultados obtidos da calibração e da validação podem ser conferidos na Tabela 1. Em 

suma, a qualidade do ajuste representado pelo índice de Nash-Sutcliffe, na fase de calibração, 

variou de 0.64 a 0.98, com uma média de 0.88, resultado considerado satisfatório. Já a validação 

revelou uma piora na qualidade do ajuste, com um valor médio de 0.73.  Percebe-se que o modelo 

subestima o volume total escoado, tanto na fase de calibração, quanto na de validação, sendo 

encontrado um erro absoluto médio de 20.7% na calibração, valor que pouco se alterou na 
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validação: 25.7%. Já para o pico de vazão, o erro absoluto médio na calibração foi igual a 4.47%, 

valor que aumentou para 22.7% na fase de validação.  
 

Tabela 1 – Qualidade do ajuste na calibração e validação. 

Data Nash 

Sutcliffe 

Erro Vazão 

de Pico (%) 

Erro Volume 

Escoado (%) Cal. Val. Cal. Val. Cal. Val. 
31/1/2004 0.95 0.26 0.8 94.9 -24.9 34.0 
7/5/2004 0.86 0.81 1.4 1.0 -30.9 -28.3 
10/6/2004 0.96 0.92 11.0 16.7 -17.4 -19.7 
10/9/2004 0.94 0.93 11.0 1.3 12.4 11.0 
22/9/2004 0.64 0.53 -5.7 -5.8 -26.0 -32.3 

12/10/2004 0.94 0.86 -2.3 3.0 4.3 19.5 
16/10/2004 0.84 0.72 1.0 11.3 -29.7 -21.7 
3/11/2004 0.84 0.78 1.8 32.9 -34.2 -23.3 
9/11/2004 0.87 0.87 9.6 3.9 -22.7 -28.6 
6/12/2004 0.98 0.59 0.0 55.9 -4.9 37.9 

Média 0.88 0.73 4.5 22.7 20.7 25.6 

 

Quanto ao desempenho do PEST, pôde-se perceber que seu tempo de execução é muito 

reduzido, quando comparado com algoritmos genéticos, por exemplo, o que é esperado posto que 

seu algoritmo padrão busca mínimos locais. Testes foram realizados com diferentes funções 

objetivo: apenas volume escoado superficialmente, apenas a vazão de pico, apenas índice de Nash-

Sutcliffe, apenas a soma dos erros quadrados médios e combinações dessas quatro funções. O 

melhor resultado foi observado com o uso concomitante da vazão de pico e da soma dos erros 

quadrados médios entre a vazão observada e a calculada.  

Por fim, pôde-se demonstrar a viabilidade do uso do modelo Kineros2 acoplado ao PEST 

para a calibração de seus parâmetros, obtendo-se bons resultados e maior agilidade do que na 

calibração por tentativa e erro. O PEST é uma boa alternativa para a calibração de modelos, não 

demandando a integração em ambiente de programação do modelo a ser otimizado e o algoritmo de 

otimização, atividade que normalmente exige o conhecimento prévio da linguagem computacional 

e, muitas vezes, a literal recodificação do modelo ou do calibrador para uma linguagem comum. 
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