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APLICAÇÃO DO TANK MODEL NA MODELAGEM DA BACIA 

HIDROGRÁFICA DE FLORES DE GOIÁS 

Thiago A. Mendes1, Maria Eulina A. Vieira2, Carlos Franco3; Lidiane de Fátima Vilela4, Klebber 

T. M. Formiga5 & Fernando D. Barbalho6  

RESUMO --- Os modelos hidrológicos são ferramentas importantes para o planejamento e gestão 
de recursos hídricos. Este trabalho tem por objetivo avaliar a aplicação do modelo Tank Model em 
uma bacia hidrográfica do estado de Goiás. Os parâmetros do modelo foram calibrados utilizando 
programação não linear. Foram empregados 14 anos para a calibração do modelo e 11 anos para a 
sua validação. Os resultados encontrados mostram que o Tank Model consegue representar bem o 
comportamento das vazões da bacia estudada. 

ABSTRACT --- The hydrologic models are important tools to water resources planning and 
management. The objective of this paper is evaluating the Tank Model application to hydrologic 
basin of the state of Goias. The parameters models ware calibrated using a Non Linear 
Programming technique. It was used 14 years to calibrate the model and 11 to validate it. The result 
showed that the Tank Model is a good tool to representation of the basin runoff. 
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1 - INTRODUÇÃO 

O uso de modelos hidrológicos pode ter como objetivo tanto o estudo de cheias, como o de 

avaliação de disponibilidades hídricas de uma bacia. Em ambos os casos, um problema comumente 

enfrentado por hidrólogos é a determinação de parâmetros destes modelos em região sem registros 

históricos, notadamente de vazão. 

A utilização de modelos chuva-vazão torna-se fácil devido ao maior número de registros na 

série de precipitação e sua melhor distribuição espacial na bacia de contribuição a ser estudada. Já 

para dados de evapotranspiração existem poucos pontos de coleta. 

Este artigo objetiva a aplciação de um modelo chuva vazão conceitual, Tank Model, na 

avaliação da vazão afluente ao barramento de Flores de Goiás. A utilização do modelo matemático 

de simulação hidrológica poderá ser útil, aos proprietários do empreendimento, na geração dos 

dados de vazão que possam subsidiar futuras tomadas de decisão. 

 

2 – METODOLOGIA 

Esta parte do artigo busca introduzir conceitos e informações básicas fundamentais para o 

desenvolvimento da pesquisa, incluindo os aspectos gerais sobre os dados de entrada do modelo 

chuva-vazão (método para encontrar precipitação mensal e as ferramentas necessárias à modelagem 

-SIGs), um breve comentário sobre o modelo chuva-vazão aplicado (Tank Model) e a calibração  

utilizada. 

2.1 - Precipitação 

Os modelos chuva-vazão têm por objetivo determinar a vazão de uma bacia hidrográfica a 

partir da precipitação que esta é submetida. Desta forma o principal dado de entrada deste tipo de 

modelo é a precipitação. Em particular, o modelo de vazão precisa ter como entrada o montante 

precipitado na bacia em um intervalo de tempo ou uma estimativa do mesmo. Assim o valor 

representativo desta chuva é encontrado como sendo o volume total precipitado na bacia dividido 

pela área total da bacia, denominado como precipitação média. 

A precipitação é um fenômeno natural aleatório conhecida, no Brasil, sobretudo na Região 

Centro-Oeste, pela sua forma mais comum: a chuva. Pode-se definir precipitação, em outras 

palavras, como sendo todas as formas de água existentes no meio atmosférico que atingem à 

superfície terrestre. Neblina, granizo, orvalho, geada e neve são algumas das suas outras formas e 

que pouco contribui para a vazão dos rios, no contexto nacional (STUDART, 2001).  

Segundo Bertoni e Tucci (2004), as grandezas que caracterizam uma chuva são: 
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• Altura pluviométrica - entendida como a espessura média da lâmina de água precipitada 

sobre uma determinada região. A infiltração, a evaporação e o escoamento são processos 

hidrológicos interdependentes que devem ser considerados, na análise desta grandeza. 

• Duração – é o período de tempo durante o qual uma chuva cai sobre uma região. 

• Intensidade – relação entre a precipitação por unidade de tempo; 

• Tempo de recorrência – número médio, em anos, durante o qual, se espera que a 

precipitação analisada seja igualada ou superada. 

A obtenção do precipitado total em uma bacia não é de forma direta, pois a precipitação é 

uma tomada em apenas alguns pontos, fornecendo, portanto, apenas dados pontuais da precipitação. 

Para estimar o total precipitado na bacia é necessária a interpolação dos dados existentes de forma a 

se determinar a precipitação em toda a área. 

Muito tem se avançado nesta área da hidrologia e diversos são os métodos conhecidos para a 

determinação do valor da precipitação média. Dentre os métodos desenvolvidos pode-se citar: o 

Método de Thiessen (THIESSEN e ALTER, 1911), que determina a precipitação em qualquer 

ponto de uma bacia como sendo igual ao precipitado no posto pluviométrico mais próximo; o 

Método Trend Surface Analysis (TSA) (SANDERSON e AHMED, 1979), que consiste em uma 

interpolação linear ponderada; o Método de Kriging (BASTIN et al.,1984), também um 

interpolador linear ponderado, mas que trabalha com variáveis regionalizadas; o Método dos 

Elementos Finitos (HUTCHINSON e WALLEY, 1972) e o Multiquadric (CARMINE, 2001) entre 

outros. 

O método multiquadric consiste na determinação dos coeficientes de ponderação que são 

utilizados numa interpolação, partindo da premissa que a superfície total pode ser resultante de 

diversas superfícies quadricas ou funções de kernel, cada uma com origem em um ponto no qual o 

valor de f(x, y) é conhecido. Ajustando uma superfície que passe por todos os pontos conhecidos 

pode-se encontrar os coeficientes de cada posto pluviométrico para a determinação da precipitação 

em qualquer ponto. 

Essas superfícies individuais podem ser de natureza parabólica (Equação 2.1) ou hiperbólica 

(Equação 2.2): 

∑ −+−=
N

j
jjj yyxxcyxz ])()[(),( 22  (1) 

∑ +−+−=
N

j
jjj ayyxxcyxz 2

1222 ])()[(),(  (2) 
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Para o cálculo da precipitação média, optou-se pelo método Multiquadric, com uso de 

hiperbolóides circulares onde 
2a  = 0 para descrever uma superfície cônica viando estimar a 

precipitação média.  

Sendo f(x, y) a altura precipitada em cada ponto (x, y) de uma bacia hidrográfica definida pela 

região R com uma área superficial a , a função f(x, y) é considerada uma variável aleatória para 

qualquer ponto da região R. Os valores de f(x, y) estão possivelmente correlacionados para pontos 

vizinhos e a função f(x, y) representa uma superfície continua e aleatória. 

Desta maneira, a altura média de precipitação (ou precipitação média) P sobre a região R é 

dada pela Equação 2.3 abaixo: 

dxdyyxf
a

P
r
∫ ∫= ),(1  , onde ∫ ∫=

r

dxdya  (3) 

A função f(x, y) só é conhecida em alguns pontos, nos quais existe a coleta de dados por 

pluviômetros. Para se determinar a altura precipitada nos demais pontos da bacia e, assim, encontrar 

o valor da precipitação média se faz necessária a interpolação dos valores conhecidos.  

Sendo x e y conhecidos para todos os postos, ajustar a superfície que passa pelos pontos 

conhecidos de precipitação envolve a determinação dos N coeficientes c (equação do hiperbolóide). 

Arranjando de forma conveniente estes coeficientes com um vetor c = (c1, ..., cN)t e sendo z o vetor 

com os valores observados nos N postos, definimos a matriz N por N de N funções de Kernel 

avaliadas nos N postos como D  = {dij}, onde: 

2
122 ])()[( jijijij yyxxcd −+−=   (4) 

Pode-se encontrar os valores dos coeficientes c pela solução do sistema representado pela 

Equação 5: 

Dc = z , que implica em  

c = D-1z. (5) 

O método, implementado em plataforma MATLAB, lê os dados diários de precipitação para 

os N postos observados e define a precipitação mensal para os mesmos e com estes dados são 

determinados os coeficientes do sistema. Após a determinação dos referidos coeficientes, para cada 

mês em particular, é feita a interpolação para determinação da precipitação em cada ponto da bacia 

(conforme a discretização escolhida). Somadas as precipitações, tem-se a precipitação total que, 

dividida pela área total, nos retorna, para cada mês, a chuva média. Foram utilizados dados de 

chuva (séries históricas) de 01/07/1975 até 01/08/2004 (quase 28 anos) (ANA, 2007). 

 

2.2 - O Modelo Simulação Hidrológica Tank Model  
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O modelo empregado neste trabalho será o do tipo Tanque. Tais modelos se caracterizam por 

a presentar uma estrutura simples e de fácil implementação além de serem os mais indicados para 

análise de períodos mais longos como o mês, e são muito utilizados no Japão (SINGH e 

WOOLHISER, 2002). A estrutura do modelo Tank Model, para regiões úmidas, consiste de três 

tanques arranjados verticalmente em série (Figura 1). A descarga de água no primeiro tanque, 

através das duas saídas laterais, corresponde, conceitualmente, aos escoamentos de superfície e 

hipodérmico. A água no segundo tanque que eflui através da saída lateral é equivalente ao 

escoamento intermediário. O fluxo através da saída lateral do último tanque corresponde ao fluxo 

de base ou subterrâneo. Assim a soma total de todas essas saídas laterais, corresponde a vazão do 

rio na seção considerada  (GALVÃO e VALENÇA, 1999).  

Para cada tanque, a vazão lateral Q (saída), é proporcional à altura da água h armazenada no 

tanque, acima da saída lateral, e é expressa por Q=a.h, onde a é o coeficiente da saída lateral, 

calculado pelo modelo. 

qs1

qs2

qs2

qb1

qb2

S1

P Ev

h1

h2

S2

 
Figura 1 – Esquema do modelo Tank Model 

 

2.3 - Calibração dos Parâmetros do Modelo 

Entende-se por calibração o ajuste dos parâmetros do modelo hidrológico, tentando minimizar 

os desvios entre os valores observados em campo e simulados via modelo matemático. É 

desempenhada modificando os valores dos parâmetros até que o hidrograma calculado reproduza o 

hidrograma observado com boa precisão. 

Esses ajustes, sobretudo não é uma tarefa fácil, impondo ao pesquisador um enorme 

entendimento sobre o comportamento do modelo e parâmetros empregados, bem como uma 
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destreza na busca da melhor combinação das variáveis de decisão. Além de possíveis problemas 

quanto à qualidade e representatividade dos dados hidrológicos. 

Modelos hidrológicos chuva–vazão são utilizados em diferentes áreas dos recursos hídricos. 

Estes modelos possuem parâmetros que caracterizam uma determinada bacia e necessitam ser 

ajustados com dados observados de vazão. A calibração de modelos hidrológicos pode ser uma 

tarefa tediosa quando realizada por tentativa e erro, especialmente quando o usuário do modelo é 

pouco experiente. Já o ajuste automático é realizado por otimização através de técnicas iterativas, 

que possuem as seguintes limitações: solução com mínimos locais; solução matemática encontrando 

parâmetros distantes da realidade física, limitações das funções objetiva, entre outros 

(COLLISCHONN e TUCCI, 2003). 

Ainda segundo Collischonn e Tucci (2003), a função objetivo deve ser representativa quanto à 

qualidade dos resultados desejados. Geralmente a função quadrática da diferença das vazões 

apresenta melhor resultado porque não oferecem importantes singularidades. No entanto, quando se 

escolhe uma função pode-se obter resultados tendenciosos. Por exemplo, a função quadrática tende 

a priorizar os valores maiores na medida em que se minimiza o desvio quadrático das vazões. 

Os parâmetros calibrados na bacia em estudo forma os valores de h1, h2, h3, a1, a2, a3, b1 e b2 

através da ferramenta Solver do Excel. 

Neste trabalho, não foi utilizada a técnica de modelagem manual (tentativa e erro) e sim, a 

calibração automática que permite menos subjetividade na análise dos dados. Serão testadas duas 

funções objetivo: o quadrado da diferença (Equação 2.6) e a modular (Equação 2.7). 

( )∑ ∑
= = ⎥

⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
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em que: 

nPD é o número de padrões de demanda observados; 

nQ é o número de padrões de demanda em que há observações de vazões; 

Q as vazões simuladas; 

Q* as vazões observada. 
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3 – BACIA DE ESTUDO 

A Região Hidrográfica dos Rios Tocantins e Araguaia, além de possuir grande potencial para 

aproveitamento dos recursos hídricos se situa, em toda a sua extensão, no território brasileiro. São 

mais de 920 mil km² de área, o que representa cerca de 11% do território nacional. Abrange os 

Estados de Goiás, Tocantins, Pará, Maranhão, Mato Grosso e o Distrito Federal. 

No Centro-Oeste brasileiro, o Estado de Goiás é o que mais tem participação na referida 

Região, com 40 % de seus municípios beneficiados por ela.  Segundo o Sistema de Informações do 

Potencial Energético Brasileiro: “sua localização e abundância de recursos naturais, especialmente 

dos recursos hídricos, conferem à Região um caráter estratégico para o desenvolvimento do país” 

(SIPOT, 2007). 

O Rio Tocantins, com 1.960 km de extensão, nasce no Planalto de Goiás e tem sua foz na 

Baía de Marajó, onde também deságuam os Rios Pará e Guamá. É formado pelos Rios das Almas e 

Maranhão. Entre seus principais afluentes, destacam-se, na margem direita, os Rios Bagagem, 

Tocantinzinho, Paranã, dos Sonos, Manoel Alves Grande e Farinha, e na margem esquerda, o Rio 

Santa Teresa.  

A Bacia do Rio Paranã (Figura 2) é susceptível aos processos naturais de enchentes e o 

Município de Flores, local onde foi construída a Barragem deste estudo, localiza-se às margens do 

Rio, em questão.  Esta barragem possui capacidade de reservação plena de 3.600 ha de água; sua 

estrutura básica é de aterro e possui um sistema de comportas para o escoamento normal e um para 

o de emergência. A jusante da barragem estão as prefeituras de Formosa, Vila Boa de Goiás, São 

João da Aliança, Simolândia, Posse e Buritinópolis, além do município de Flores de Goiás.  Os 

principais tributários são os Rios Macacos, Paraim e Macacão. 

3.1 – Aquisição e Tratamento dos Dados  

A delimitação da bacia foi gerada de modo automático utilizando o software Arcview, versão 

3.2., no qual foram instaladas as extensões spatial analyst, image analysis, xtools, grid analyst e 

Hec-Geo. As seguintes etapas foram seguidas: 

1. Primeiramente foram capturadas as imagens em formato tif do SRTM da área fornecida pela 

Embrapa (MIRANDA, 2007). Foram trabalhadas as imagens: sd-23-y-a; sd-23-y-b; sd-23-y-

c e sd-23-y-d. Posteriormente, as imagens, que estavam no formato tif, foram convertidas 

para o formato grid, sendo possível realizar o “merge” (aglutinação da bacia), já que a área, 

em questão, abrange as quatro cartas; 
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2. num segundo momento, o grid resultante do “merge” foi processado no softaware HEC-

GEO e a bacia foi delimitada automaticamente; 

3. em seguida, foram identificados os pontos extremos da bacia para que fosse construído um 

quadrante no entorno da mesma, com uma distância de meio grau das extremidades da 

bacia; 

4. após a etapa anterior, os dados de localização das estações fornecidos pela Agência Nacional 

de Águas – ANA, foram convertidos em shape; 

5. por último, foi realizado o cálculo de área através do xtools e obteve-se o seguinte resultado: 

7298,37 km². 

 
Figura 2 - Região Hidrográfica da Bacia do Rio Paranã 
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4 - RESULTADOS 

Uma vez identificada a bacia e georeferenciada a barragem de Flores de Goiás, objeto do 

estudo, foi feito um retângulo envolvente com distancia de 0,5º partindo dos pontos extremos da 

bacia (Norte-Sul-Leste-Oeste), o qual delimitou todos os postos pluviométricos e fluviométricos a 

serem utilizados (Figura 2). Assim, foram identificados dentro desse retângulo envolvente os postos 

pluviométricos que continham dados de chuva (Buritis-Jusante, Alto Paraíso de Goiás, Alvorada do 

Norte, Cabeceiras, Cavalcante, Fazenda Santa Sé, Flores de Goiás, Formosa, Nova Roma-Fazenda 

Sucuri, Planaltina e São João da Aliança), e descartados os outros postos pluviométricos sem dados.  

Os postos pluviométricos escolhidos ficaram bem distribuídos sobre a área de estudo 

(espacialização), o que ajuda no método de cálculo da precipitação média utilizada. 

Os dados de vazão do Rio Paraná foram obtidos a partir do posto fluviométrico de Flores de 

Goiás (ANA, 2007) muito próximo à barragem em estudo. As vazões foram transformadas de m3/s 

para mm. Os anos que havia falhas de vazão foram estimados pelo método multiquadric e os anos 

que não tinham dados foram suprimidos. 

Os dados de evapotranspiração foram calculados pelo método de Thorthwaite, método esse 

que correlaciona os dados de evapotranspiração, potencial, medida em evapotranspirômetros e em 

bacias hidrográficas, com os dados de temperatura média mensal e comprimento do dia 

(YVONILDE, 2007). Os dados de temperatura média mensal foram obtidos do posto de Formosa de 

Goiás (SIPOT, 2007). 

Obtidos todos os dados de entrada (precipitação média mensal, vazão média mensal e 

evapotranspiração média mensal) pode-se aplicar o método de chuva-vazão Tank Model e a partir 

das várias simulações, obter os dados de calibragem do modelo e uma possível resposta à questão 

dos dados de vazões da sub-bacia do rio Paranã. 

No modelo Tank Model os dados utilizados foram de julho de 1975 até setembro de 1989 

(cerca de 14 anos), foram suprimidos os anos de janeiro de 1990 até agosto de 1993 (falta de dados 

de vazões – cerca de três anos) e retomados os dados a partir de setembro de 1993 até agosto de 

2004 (cerca de 11 anos). 

Os parâmetros para caracterização da bacia encontrados no processo de calibração para o 

período de julho de 1975 a agosto de 2004, foram obtidos por meio da ferramenta Solver do Excel, 

e estão apresentados na Tabela 1. A Tabela 2 apresenta as vazões encontradas com estes parâmetros 

enquanto que a Figura 3 mostra a comparação visual entre os valores observados e calculados neste 

processo. A Tabela 3 apresenta o resumo dos dados de vazões observadas e calculadas no processo 

de calibração. 
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Tabela 1 - Parâmetros utilizados no modelo Tank Model para a bacia hidrográfica de Flores de Goiás no 
período de jul/75 a ago/04. 

215,11 50,00 10,00 0,287 0,187 0,042 0,062 0,00
10 5 2 0,100 0,050 0,010 0,114 0,33

h1          
(mm)

h2        
(mm)

h3       
(mm)

a1        
(mm)

a2        
(mm)

a3        
(mm)

b1       
(mm)

b2       
(mm)

 
 

Tabela 2 – Vazões Calculadas no modelo Tank Model para a bacia hidrográfica de Flores de Goiás no 
período de jul/75 a ago/04. 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
1975 19,64 7,95 7,62 20,68 113,99 119,38
1976 76,68 197,47 132,73 60,88 38,36 23,18 11,93 10,27 9,89 17,44 102,22 105,72
1977 172,85 110,80 42,87 61,02 33,27 23,84 12,24 11,06 10,61 11,56 41,33 146,35
1978 190,74 194,38 177,85 110,75 54,77 30,78 19,36 12,95 12,42 11,99 31,26 60,94
1979 255,32 279,45 202,55 94,34 41,51 26,41 14,81 13,98 13,40 12,90 25,26 54,03
1980 146,36 288,69 134,05 115,29 41,71 26,96 15,26 13,85 13,27 12,72 26,54 52,79
1981 103,17 41,48 77,56 42,44 29,02 28,63 16,20 11,99 11,50 54,08 192,30 196,58
1982 361,07 162,96 151,81 69,69 42,18 27,04 15,43 14,50 13,90 13,32 12,82 35,32
1983 145,88 176,22 173,43 109,03 43,10 27,53 16,97 13,58 13,01 21,08 62,15 116,83
1984 88,03 71,21 97,05 85,12 35,50 21,56 13,16 12,62 12,09 12,71 20,24 29,55
1985 234,74 127,49 147,89 65,25 35,34 21,35 12,80 12,27 11,76 13,58 32,00 182,91
1986 177,56 150,87 87,17 41,79 28,44 16,20 12,67 12,14 11,64 88,77 75,89 131,90
1987 80,96 69,29 103,91 74,24 39,56 24,84 13,27 12,33 11,81 11,32 19,20 110,37
1988 88,04 161,02 228,82 132,41 44,23 28,71 16,32 12,87 12,34 14,21 37,99 108,96
1989 85,59 77,78 84,13 38,40 22,34 14,85 11,95 11,46
1993 26,60 19,32 18,11 71,21
1994 107,68 109,59 192,71 114,11 38,48 26,59 14,13 10,15 9,73 9,33 29,51 37,32
1995 62,54 67,15 84,29 78,97 40,35 24,63 12,61 10,01 9,59 9,30 49,52 136,05
1996 81,51 44,10 64,67 51,57 32,88 18,99 10,49 10,05 9,64 10,15 36,51 46,06
1997 98,93 66,04 200,40 130,93 51,08 30,67 17,45 11,24 10,78 21,08 29,87 97,90
1998 124,53 131,22 94,30 43,20 29,31 16,70 11,57 11,08 10,62 10,28 41,77 125,32
1999 98,55 72,25 117,65 43,65 31,50 18,14 11,39 10,91 10,46 20,11 69,95 169,54
2000 144,23 154,92 141,13 59,45 29,37 16,72 12,32 11,80 11,31 10,84 28,49 83,78
2001 59,68 38,42 115,50 38,22 25,76 13,69 10,91 10,45 10,02 9,73 43,32 111,86
2002 149,90 113,03 80,94 36,27 26,45 14,22 10,98 10,52 10,08 9,66 12,63 90,38
2003 126,83 96,10 133,24 85,64 41,48 26,54 14,25 10,97 10,51 10,08 23,29 32,22
2004 192,61 302,26 210,95 116,41 41,27 25,94 14,47 12,53  

A Tabela 4 mostra os valores obtidos para a validação do modelo no período de julho de 1975 

a agosto de 2004. Na Figura 4 e na Tabela 4 são confrontados os valores observados e calculados 

para o período de set/93 a ago//04 que foram usados para validar o modelo. 

Na calibração do modelo, foram testadas duas funções objetivo: o quadrado da diferença e a 

modular. Embora a função quadrática seja a função mais adequada para modelos hidrológicos 

quando se quer conseguir um bom ajuste nos picos, verificou-se uma resposta não muito boa para 

este modelo, quanto aos períodos de recessão, sem que houvesse ainda melhoras consideráveis 

quanto aos picos quando comparada com os parâmetros encontrados pela função modular. Por outro 

lado, a função modular conseguiu um bom equilíbrio entre os períodos de recessão e os picos, 

sendo, portanto, a função adotada para calibrar e validar o modelo respectivamente. 
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Figura 3 – Calibração das vazões no modelo Tank Model para a bacia hidrográfica de Flores de Goiás no 
período de jul/75 a ago/04. 

Tabela 3 – Resultado numérico da calibração para a bacia hidrográfica de Flores de Goiás no período de 
jul/75 a ago/04.  

Observada 882,69 201,52 0,63
Calculada 748,73 170,93 0,54

Ago/75 a 
Jul/89

Qm       
(mm/ano)

Qm       
(m³/s)

Precipitação 
(mm/ano)

Rendimento 
(%)

1390,35
 

Ainda observando as figuras acima, percebe-se que os picos das vazões anuais foram poucos 

ajustáveis na calibração (Figura 3), enquanto os picos das vazões anuais foram bem reproduzidos na 

validação. As Tabelas 3 e 4 mostram, também, o quanto o modelo obteve uma resposta melhor na 

validação do que na calibração, pois, observando os valores das vazões médias, na Tabela 4 

constata-se um erro muito baixo entre a observada e a calculada, ao contrário do que se percebe na 

Tabela 3. Estas informações indicam o quanto o modelo pode se adaptar bem a outros cenários, não 

se tornando específico ou especialista demais para uma determinada situação. 

As vazões calculadas e observadas, no geral, foram bem próximas, proporcionando, 

consequentemente, credibilidade ao modelo (Tabelas 3 e 4). Por outro lado, alguns picos 

apresentaram uma diferença considerável, especificamente em mar/78 e mar/83 (Figura 3), 

decorrentes de um problema conhecido como retardo de precipitação, que nada mais é uma 

circunstância em que a precipitação ocorrida num determinado mês só vai ser computada como 

escoamento no mês seguinte.  
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Figura 4 – Validação das vazões no modelo Tank Model para a bacia hidrográfica de Flores de Goiás no 
período de jul/75 a ago/04. 

 

Tabela 4 - Resultado numérico da validação para a bacia hidrográfica de Flores de Goiás no período de 
jul/75 a ago/04. 

Observada 607,52 138,70 0,55
Calculada 600,93 137,19 0,551096,12

Qm       
(mm/ano)

Qm       
(m³/s)

Precipitação 
(mm/ano)

Rendimento 
(%)

Set/93 a 
Ago/04

 
 

O rendimento da bacia foi alto, acima de 50%, ou seja, a vazão representa metade do que é 

precipitado. Este dado é relevante quando se trata de uma concepção inicial do dimensionamento de 

sistemas de aproveitamento de água. 

A Tabela 5 mostra a correlação existente entre as vazões calculadas e observadas e, também, 

entre a precipitação e vazão observada. O alto valor da correlação, de quase 90%, entre as vazões 

calculadas e observadas evidencia uma boa confiabilidade do modelo para representar o sistema. 

 
Tabela 5 – Correlação entre Vazões 

Calibrado 0,89 0,70
Validado 0,89 0,64

Vazão calculada / 
Vazão Observada

Precipitação / 
Vazão Observada
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Por fim, foi feita uma análise de sensibilidade entre os parâmetros do modelo, Tabela 6 e 

Figura 5 com o objetivo de conferir qual é o mais sensível, ou seja, qual o parâmetro mais 

importante ao modelo. Verifica-se com base na análise de sensibilidade efetuada que os parâmetros 

h1, h2, a1 e a2 são os mais sensíveis na modelagem. 

 
Tabela 6 – Análise de Sensibilidade  

P' FO' P+1% P-1% FO+1% FO-1% GS+ GS-
h1 215,11 4642,32 217,26 212,96 4643,20 4643,05 0,019 -0,016
h2 50,00 4642,32 50,50 49,50 4642,92 4641,99 0,013 0,007
h3 10,00 4642,32 10,10 9,90 4642,29 4642,35 -0,001 -0,001
a1 0,287 4642,32 0,290 0,284 4642,73 4642,66 0,009 -0,007
a2 0,187 4642,32 0,189 0,185 4642,90 4642,80 0,012 -0,010
a3 0,042 4642,32 0,042 0,041 4642,39 4642,36 0,002 -0,001
b1 0,062 4642,32 0,063 0,062 4642,63 4642,52 0,007 -0,004
b2 0,00 4642,32 0,000 0,000 4642,32 4642,32 0,000 0,000  
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Figura 5 – Análise de Sensibilidade dos Parâmetros utilizados no modelo Tank Model para a bacia 
hidrográfica de Flores de Goiás 

 

5 - CONCLUSÕES 

A calibração apresentou um erro próximo a 10% enquanto a validação foi inferior a 2%, isso 

comprova a abrangência do modelo a outras situações, bem como a confiabilidade deste quando se 

analisa a acuracidade entre as vazões médias observadas e calculadas. Foram verificados também 

valores satisfatórios quanto à correlação das vazões (Tabela 5), mais um fator determinante da sua 
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credibilidade. A análise de sensibilidade trouxe os parâmetros mais determinantes do modelo: h1, 

h2, a1 e a2 (Figura 5). 

Embora o modelo seja simplificado, do tipo mensal – mensal, ele conseguiu reproduzir muito 

bem o ajuste calibração e validação. Fato evidenciado na alta correlação apresentada entre as 

vazões, assim como no baixo erro apresentado entre elas (Tabelas 3 e 4). É um modelo que pode ser 

utilizado em outros cenários, outras situações, pois não se ateve a esta simulação em específico. 

Para um modelo mais preciso, com menos problemas na discretização temporal dos dados, 

sugere-se fazê-lo numa escala diária – mensal, o que evitaria problemas como retardo de 

precipitação, entre outros.  
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