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RESUMO – Os dados de precipitação constituem um importante dado de entrada nos modelos 

hidrológicos que representam vazão, e desta forma, a correta utilização dos dados acaba por gerar 

maior segurança na simulação das vazões, apresentando dados consistentes e representativos. Neste 

sentido, o objetivo do trabalho é avaliar a importância da correta determinação da chuva na bacia 

hidrográfica, por meio de uma modelagem do tipo chuva-vazão. Para as simulações feitas com 

dados da precipitação média, calculada pelo método de Thiessen, observou-se uma boa reprodução 

do hidrograma com a melhor curva de permanência quando comparado com as precipitações dos 

postos Santa Maria e Dona Francisca, que não estavam espacializadas. Desta forma, salienta-se o 

cuidado que se deve ter na hora de adotar os dados de entrada dos modelos hidrológicos para que se 

possam obter dados de saída consistentes e precisos em relação aos dados observados. 
 

ABSTRACT – Rainfall data are an important input data in hydrological models that represent flow, 

and thus the correct use of data ends up generating greater security in the simulation of flows, with 

consistent and representative data. In this sense, the objective is to evaluate the importance of the 

correct determination of rain in the catchment area, through a modeling of the rainfall-runoff type. 

For the simulations with data of average rainfall, calculated by the method of Thiessen, there was a 

good reproduction of the hydrograph with the best curve of stay when compared with the 

precipitation of the posts and Santa Maria Dona Francisca, who were not spatialized. Thus, it is 

noted that care should be taken in time to take the input data for hydrologic models that can output 

data consistent and accurate to the observed data. 
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INTRODUÇÃO 

 

Modelo Hidrológico é definido por Tucci (1998) como sendo uma ferramenta que representa 

os diversos processos que ocorrem na bacia hidrográfica de forma simplificada, sendo os modelos 

que simulam a transformação da chuva em vazão, baseados em equações matemáticas que 

caracterizam o comportamento hidrológico da bacia. 

Os modelos chuva-vazão são úteis para melhor compreender o sistema físico, prever vazões 

em tempo atual, dimensionar obras hidráulicas e, ainda que de forma incipiente e incerta, avaliar os 

efeitos de modificações de uso do solo (COLLISCHONN e TUCCI, 2001), sendo cada vez mais 

utilizados em estudos ambientais, pois ajudam a entender as alterações futuras nos ecossistemas. 

Uma das etapas a serem consideradas é a calibração do modelo, a partir de informações 

hidrológicas já existentes, para que o hidrograma calculado seja reproduzido com boa precisão em 

relação ao hidrograma observado. A calibração é necessária porque alguns parâmetros representam 

uma abstração da realidade e por isso não podem ser medidos (TASSI et al., 2006). 

A primeira técnica utilizada pelos hidrólogos para a determinação dos parâmetros, pela 

robustez e simplicidade é o método da tentativa e erro, ou calibração manual, que pode ser um 

processo muito lento, repetitivo e tedioso, especialmente quando há um grande número de 

parâmetros e o usuário é inexperiente (COLLISCHONN e TUCCI, 2003), pois este deve alterar os 

valores dos parâmetros em cada simulação, sendo difícil deduzir a lógica pela qual os parâmetros 

deveriam ser ajustados para melhorar a representação dos dados observados (SOROOSHIAN e 

GUPTA, 1995). 

No método automático, para tornar tal processo mais rápido e eficiente, foram desenvolvidos 

algoritmos de otimização, que determinam os valores “ótimos” dos parâmetros por meio de uma 

função-objetivo, que mede a diferença numérica, ou seja, o erro, entre as séries de vazão calculada 

pelo modelo e a observada. A cada passo, o algoritmo calcula um novo valor da função objetivo, 

compara com o último valor calculado e segue na direção do valor ótimo para a função objetivo, 

quando então se verifica a convergência e encerra-se o processo iterativo. O processo termina ao ser 

encontrado um ponto ótimo para a função (TUCCI et al., 1981; GERMANO et al., 1998). 

Quando se utiliza o valor de uma única função-objetivo, a calibração automática é 

denominada monobjetivo. No entanto, quando o valor é otimizado por meio de duas ou mais 

funções, a calibração é definida como multiobjetivo. 

Um modelo hidrológico de chuva-vazão é o IPH II, do tipo concentrado, desenvolvido no 

Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Para a calibração 
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monobjetivo deste modelo, por meio do programa WIN_IPH2, utiliza-se o algoritmo SCE-UA 

(Shuffled Complex Evolution, University of Arizona), desenvolvido por Duan et al., (1992), citado 

repetidamente na literatura devido aos confiáveis e eficientes resultados na calibração automática de 

modelos hidrológicos (COLLISCHONN e TUCCI, 2001).  

Para a calibração multiobjetiva, o programa utiliza o algoritmo MOCOM-UA (Multi-

Objective Complex Evolution Method, University of Arizona), criado por YAPO et al., (1998), que 

combina conceitos de estratégia de busca do método Simplex de Nelder e Mead, com conceitos de 

busca aleatória supervisada, evolução competitiva, mistura complexa e ordenamento de Pareto 

(COLLISCHONN e TUCCI, 2003; TASSI et al., 2006).  

No caso de modelos do tipo chuva-vazão, a calibração multiobjetivo é a mais utilizada para a 

calibração de diferentes parâmetros (GUPTA et al., 1998) e as funções-objetivo devem ser 

escolhidas levando em consideração a boa representação tanto das vazões máximas como das 

mínimas. Além disso, os dados de entrada do modelo devem estar de acordo com o que realmente 

está ocorrendo na bacia, para que se gerem dados de saída consistentes e se diminuam as incertezas 

na simulação das vazões. 

Neste sentido, o objetivo do trabalho é avaliar a importância da correta determinação da chuva 

na bacia hidrográfica, por meio de uma modelagem do tipo chuva-vazão, usando o modelo 

hidrológico IPH II, através do programa WIN_IPH2. 

 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1. Área de Estudo 

 

A calibração do modelo IPH II foi feita através do programa WIN_IPH2, utilizando-se da 

bacia hidrográfica do rio Vacacaí-Mirim, até o posto fluviométrico denominado Restinga Seca - 

8543800, localizado na região central do Rio Grande do Sul, (figura 1). A bacia tem uma área de 

aproximadamente 931,92 km² e perímetro de 162,74 km. O comprimento do canal principal é de 

71,87 km com declividade de 0,006 m.m
-1

 e a rede de drenagem total conta com 341,63 km. 
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Figura 01 – Bacia hidrográfica do rio Vacacaí-Mirim até o posto fluviométrico Restinga Seca. 

 

2.2. Dados Utilizados 

 

Para a calibração do modelo hidrológico IPH II são necessários dados de precipitação, vazão e 

evaporação. Tais dados foram obtidos através da base de dados da Agencia Nacional de Águas – 

ANA, por meio dos postos pluviométricos (de onde foram obtidas as séries históricas de 

precipitação e evaporação) e fluviométricos (a partir do qual se adquiriu a série de vazões). 

Como o modelo hidrológico utilizado é do tipo concentrado, ele considera que os dados de 

entrada são valores médios e por isso foi necessário estimar a precipitação média da bacia 

hidrográfica. Para isso foi aplicado o método de Thiessen, que consiste em atribuir o peso, através 

da área de influência, para cada posto pluviométrico utilizado. Na tabela 1 são apresentados os 

postos a partir dos quais foi aplicado o método de Theissen, com suas localizações e seus 

respectivos pesos, a partir dos quais foi obtida a precipitação média da bacia. Os dados de 

precipitação e vazão utilizados foram os compreendidos entre Janeiro de 1984 a Dezembro de 1985, 

por ser o período que continha ambas as séries sem apresentar falhas diárias. 

Tabela 01 – Postos pluviométricos utilizados para o cálculo da chuva média e seus pesos. 

Nome Código Latitude Longitude Peso 

SANTA MARIA 2953017 -29° 43’ 27” -53° 43’ 12” 0.69 

DONA FRANCISCA 2953008 -29° 37’ 28” -53° 21’ 7” 0.31 
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Pela ausência de dados de evaporação observados no mesmo período, foram utilizados os 

registros da evaporação total mensal, do período de Janeiro de 1969 a Dezembro de 1978. Fez-se 

uma média da evaporação total para cada mês do ano, dividindo posteriormente o resultado por 30 

dias, para se obter dados médios diários, compatíveis com os demais dados de entrada do modelo. 

Como as evaporações foram obtidas direto da leitura do tanque, as médias diárias foram corrigidas 

usando fator de tanque de 0,7, conforme apresentados na tabela 2. 

Tabela 02 – Dados de evaporação calculados a partir da série de 1969 a 1978. 

Mês/Ano 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
Média 
do Mês 

Média 
Diária 

Média 
Diária 

Corrigida 

Janeiro  76.3 123.1 99.2 99.3 79.6 45.5 83 78.6 78.7 82.9 84.6 2.82 1.97 

Fevereiro  72.3 96.2 76.6 103.2 82.9 57.6 71 74.9 67 73.8 77.6 2.59 1.81 

Março 74.7 92.7 63.4 75 72.3 60.6 70.9 65.4 64.1 59.7 69.9 2.33 1.63 

Abril 50.8 94.3 73.3 48.1 41.5 68.7 56.8 65.9 59 64.3 62.3 2.08 1.45 

Maio 72 45.3 63.4 54.5 53.8 52.4 58.8 29.4 42.6 62.3 53.5 1.78 1.25 

Junho 82.8 44.2 52.8 44.2 37.5 40.9 21.1 60.6 38.8 66.9 49.0 1.63 1.14 

Julho 36 92.6 68.9 53.5 70.7 68.8 85.5 37.1 118.3 57.9 68.9 2.30 1.61 

Agosto 62.9 105.8 86.4 52.2 50.5 81.4 81.5 11.3 38.4 66.2 63.7 2.12 1.49 

Setembro 85.6 73.4 51 89.6 51.2 61.7 69.8 54.7 75.5 27.4 64.0 2.13 1.49 

Outubro 130.1 81.4 91.3 83.6 80.6 91 83.8 86.2 92.4 69.9 89.0 2.97 2.08 

Novembro 97.9 128.6 149.6 84.6 131.5 140.8 121.4 90.1 89.9 93.3 112.8 3.76 2.63 

Dezembro 130.7 119.4 179.4 135.6 111 102.2 110 85.6 107.5 128.1 121.0 4.03 2.82 

 
 

 

2.2. Calibração do Modelo 

 

Inicialmente, definiram-se quais os parâmetros seriam calibrados. Foram selecionados os 

parâmetros da equação de infiltração de Horton (I0, Ib e h) e os parâmetros Ks Ksub e Rmax e além 

do Tempo de Concentração que melhor representasse os dados de saída

Por meio da calibração automática multiobjetivo, buscou-se as funções-objetivo mais 

adequadas, dentre elas: desvio padrão, desvio absoluto médio, desvio quadrado relativo médio, 

desvio padrão do inverso das vazões, desvio relativo médio, erro de volume e coeficiente de Nash e 

Sutcliffe, sempre buscando os limites dos parâmetros que mais estivessem de acordo com as 

funções-objetivo escolhidas. Foi adotada uma população de 50 indivíduos devido a limitações 

computacionais (tempo de processamento). 

 

2.3. Dados para Avaliação da Influência da Precipitação 

 

Depois de calibrado o modelo, obteve-se as duas funções-objetivo que melhor reproduziram 

as vazões observadas, sendo os valores máximos e mínimos dos parâmetros adotados na ocasião, 
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considerando estes, os limites a serem utilizados para as simulações com os diferentes dados de 

entrada de precipitação. 

 Com tais informações definidas, apenas os dados de entrada de precipitação foram mudados 

para se observar as influencias de tais dados nos resultados. Em um primeiro caso, foi usada apenas 

a precipitação do posto pluviométrico Santa Maria, localizado dentro da bacia em estudo, e no 

segundo caso apenas a do posto Dona Francisca, localizado fora da bacia hidrográfica.  

 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Da calibração automática multiobjetivo, as funções que melhor reproduziram as vazões 

observadas foram o Desvio Padrão e o Coeficiente de Nash e Sutcliffe, com os limites dos 

parâmetros apresentados na tabela 3, ressaltando que a calibração foi feita com os dados da 

precipitação média na bacia. 

Tabela 03 – Valores mínimos e máximos de cada parâmetro calibrado. 

Parâmetro  Descrição  Unidade 
Valor 

Mínimo 
Valor 

Máximo 

I0 capacidade de infiltração para t=0 mm.t-1 5,0 300,0 

Ib capacidade de infiltração mínima mm.t-1 0,1 10,0 

h parâmetro empírico função do tipo de solo - 0,01 0,9 

Ks  coef. de recessão do escoamento superficial - 0,01 30,0 

Ksub  coef. de recessão do escoamento subterrâneo - 10,0 100,0 

Rmax  capacidade máx. do reservatório de intercepção mm 1,0 5,0 

Alfa parâmetro empírico da função - 0,01 15,0 

 
 

 

O hidrograma gerado pela precipitação média é apresentado na figura 2A, sendo esta uma boa 

representação quando se leva em consideração principalmente as vazões menores. A curva de 

permanência gerada, a partir das informações do período, apresentou ótima representatividade 

principalmente das vazões mínimas (figura 2B) e da mesma forma que no hidrograma, apresentou 

menor relação nas vazões mais altas na bacia para o período estudado. 
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Figura 02 – Hidrograma (A), e curva de permanência (B) das vazões observadas e calculadas, a partir da precipitação 

média da bacia hidrográfica. 

 

O hidrograma gerado a partir da precipitação do posto Santa Maria, que se encontra dentro da 

bacia, foi o que melhor representou o observado, tanto para os picos de vazão como para as vazões 

menores, conforme figura 3A. No entanto, nas mínimas vazões, aquelas oriundas do escoamento 

subterrâneo, os dados não se ajustaram corretamente, havendo uma superestimativa desses valores. 

Logo, os dados organizados na curva de permanência, mostram bem a dificuldade do ajuste (figura 

3B).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Hidrograma (A), e curva de permanência (B) das vazões observadas e calculadas, a partir da precipitação do 

posto Santa Maria. 
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O posto Dona Francisca, que se localiza fora da bacia em estudo, foi o que menos representou 

as vazões observadas (figura 4A) e gerou a curva de permanência mais distante da real (figura 4B), 

provavelmente devido aos dados de precipitação não estarem de acordo com a quantidade de chuva 

real da bacia, dessa forma o ajuste não se mostrou satisfatório no modelo. Na curva de permanência 

foi possível notar que a diferença foi quase sistemática, já que os dados observados distanciaram-se 

de forma equidistante na magnitude dos dados calculados em todo o período estudado. Este fato 

deve estar relacionado com a imprecisão das informações que alimentaram o modelo 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 04 – Hidrograma (A), e curva de permanência (B) das vazões observadas e calculadas, a partir da precipitação do 

posto Dona Francisca, localizado fora da bacia em estudo. 

 

Dessa forma, é importante salientar a importância da correta utilização da precipitação e dos 

demais dados de entrada dos modelos para que se possa garantir a qualidade das informações por 

meio da modelagem hidrológica.  

 

 

4. CONCLUSÃO 

 

Pelo fato da precipitação ser o principal dado de entrada dos modelos hidrológicos de 

simulação de vazão, erros neste dado inevitavelmente conduzem a erros na geração da vazão. Para 

as precipitações analisadas, a que menos apresentou precisão nas vazões observadas, tanto paras 

máximas como para as mínimas, foi o posto Dona Francisca, localizado fora da bacia hidrográfica 

em estudo. 

A 

B 



XII Simpósio de Recursos Hídricos do Nordeste  9 

O hidrograma que melhor representou as vazões foi o obtido a partir da precipitação do posto 

Santa Maria, localizado dentro da bacia, porém o hidrograma gerado não teve uma precisão boa 

para as vazões mínimas. Já o hidrograma gerado pela precipitação média foi parecido com o do 

posto Santa Maria, mas apresentou uma curva de permanência com ótima representação das vazões 

observadas. 

Sendo assim, conclui-se que os dados de precipitação média, calculada pelo método de 

Thiessen, foram os que melhor representaram a série de vazões, por espacializar a chuva e 

confirmar a influencia da precipitação de cada posto. 
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