
 

  

 

1 

XXI Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos  

 

 

ANÁLISE DA CALIBRAÇÃO DE MODELO HIDRODINÂMICO 1D COM POUCOS 

DADOS 

 

Ana Paula Muhlenhoff 
1
*; Cristovão Vicente Scapulatempo Fernandes

2
; Tobias Bleninger² & 

Rosana de Fátima Colaço Gibertoni
3
  

 

Resumo – A calibração de um modelo hidrodinâmico unidimensional consiste na definição dos 

valores do coeficiente de rugosidade. Todo processo de calibração é um problema de diversas 

soluções igualmente possíveis. A obtenção destas depende fundamentalmente da qualidade dos 

dados básicos de entrada ao modelo, seções transversais, declividades e rugosidades, mas também 

da estratégia adotada no processo de calibração. O objetivo do presente trabalho é apresentar uma 

análise sobre a calibração de um modelo hidrodinâmico unidimensional em grandes bacias, em 

contexto de aplicação em um sistema de previsão em tempo real e com escassez de dados. O 

modelo hidrodinâmico utilizado foi o SOBEK e a área de estudo, o trecho entre a cidade de Coronel 

Murta – MG e a UHE Irapé, na bacia do Alto Jequitinhonha – MG. No processo de calibração, 

diversas limitações impostas pela disponibilidade de dados se apresentaram como uma questão a ser 

solucionada: a compatibilização dos valores de rugosidade aos descritos em literatura Detalhar a 

representação da rugosidade ao longo das seções transversais, no estudo de caso, pode facilitar o 

entendimento da dinâmica de calibração. Para grandes bacias, estabelecer mecanismos que auxiliem 

uma melhor representação das iterações existentes considerando as incertezas associadas ainda é um 

desafio neste contexto. 
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ANALYSIS OF THE 1D HYDRODINAMIC MODEL CALIBRATION WITH LIMITED 

DATA  

 

Abstract – The calibration of an 1D hydrodynamic model essentially consists in setting the 

roughness coefficient values. The entire calibration process is a problem with different solutions 

equally possible. Obtaining these solutions depends on the quality of basic input data of the model, 

cross sections, slope and roughness, but also on the strategy adopted in the calibration process. The 

purpose of this paper is to present an analysis of an one-dimensional hydrodynamic model 

calibration in large basins in the context of an application on a real-time forecast system and limited 

available data. The hydrodynamic model used was  the SOBEK and the study area, the stretch 

between the city of Coronel Murta - MG and HPP Irapé in the basin of Alto Jequitinhonha - MG. In 

the calibration process, several limitations imposed by the availability of data were presented as a 

question to be solved: the compatibility of roughness values to those described in literature. Refine 

the representation of surface roughness along the cross sections for the case study, may facilitate 

understanding of the dynamic calibration. For large basins, to establish mechanisms that help better 

representation of existing iterations considering the uncertainties remains a challenge in this 

context.  
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INTRODUÇÃO 

A calibração de um modelo matemático é um problema de diversas soluções igualmente 

possíveis. O significado físico dos parâmetros a serem calibrados restringe este conjunto de 

soluções possíveis a relativas incertezas associadas à representação física do sistema, como seções 

transversais, rugosidade e declividades, por exemplo. É consenso entre diversos autores, conforme 

cita Pappenberger et al. (2005) que em modelos hidrodinâmicos unidimensionais a calibração 

consiste basicamente na determinação dos valores do coeficiente de rugosidade do canal. Este 

coeficiente representa uma característica física do canal e pode ser determinado em campo (Chow, 

1959). Neste contexto, Pappenberger et al. (2005) destaca que é necessária distinção entre o valor 

real da resistência ao escoamento do canal, obtido em estudos de campo, e o valor efetivamente 

aplicado em modelos, resultantes do processo de calibração.  

Chow (1959), uma das referências clássicas sobre o tema, apresenta uma detalhada 

descrição do coeficiente de Manning, seu comportamento ao longo dos trechos de rio e nas seções 

transversais, além de fornecer ferramentas (tabelas e imagens) para escolha deste coeficiente em 

comparação ao observado de extensos estudos anteriores. Esta etapa, entretanto, é função direta da 

qualidade e disponibilidade de dados existentes a serem aplicados ao processo de busca do valor 

ótimo, bem como da estratégia empregada. Dos dados idealmente necessários à calibração de um 

modelo hidrodinâmico baseado nas soluções das equações de continuidade e quantidade movimento 

de Saint-Venant, estão: a topografia do canal com suas seções transversais e declividades, os 

hidrogramas, cotagramas e/ou curvas de descarga nos pontos de contorno a montante e a jusante do 

trecho modelado. Entretanto, dispor de todas estas informações, especialmente em trechos de rio 

muito extensos, nem sempre é possível, como observado no trecho do rio Jequitinhonha entre a 

UHE Irapé e a cidade de Coronel Murta – MG, aqui apresentado.  

O presente artigo, que está inserido no Projeto de pesquisa “Implantação de sistema para 

acoplamento de modelos e informação telemétrica visando à otimização da operação de 

reservatórios em tempo real com foco no controle de cheias”, proposto pela Companhia Energética 

de Minas Gerais S.A. – CEMIG apresenta de forma particular uma análise sobre a calibração de um 

modelo hidrodinâmico unidimensional em grandes bacias, em contexto de aplicação em um sistema 

de previsão em tempo real e com pouca disponibilidade de dados. O referido projeto está sendo 

executado pelo Instituto de Tecnologia para o Desenvolvimento – Institutos LACTEC. 

MODELO HIDRODINÂMICO 1D - SOBEK 

O SOBEK (DELTARES, 2009) foi desenvolvido pela WL|Delft Hydraulics em parceria com 

o Instituto de Gestão das Águas Interiores e Tratamento de Águas Residuais do governo Holandês 

(Inland Water Management and Waste Water Treatment – RIZA) para a simulação hidrodinâmica 

de rios, estuários e redes de drenagem. O software pode ser aplicado na simulação de 

gerenciamento de recursos hídricos, prevenção de cheias, projetos de canais, sistemas de irrigação, 

qualidade da água, navegação e dragagem. Assim, o SOBEK consiste de um conjunto de módulos 

testados e validados, associados e integrados uns aos outros (DELTARES, 2011). Estes módulos 

representam fenômenos e processos físicos com precisão em sistemas unidimensionais e 

bidimensionais. 

O modelo hidrodinâmico do SOBEK resolve as equações completas de Saint-Venant 

adicionadas de um termo referente ao vento. No escoamento unidimensional as equações de 
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conservação da massa (1) e da quantidade de movimento (2) são solucionadas pelo método de 

diferenças finitas.  
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onde   corresponde à área de escoamento da seção transversal [m²];   à vazão [m³/s];      a vazão 

específica lateral [m³/s.m];   a aceleração da gravidade [m/s];   o nível de água [m];   o 

coeficiente de Chézy que pode ser expresso em termos do coeficiente de Manning [m1/2/s];   o 

raio hidráulico [m];    a largura da seção transversal ao nível d’água [m];       a tensão de 

cisalhamento do vento [N/m²] e    a densidade da água [kg/m³]. 

ÁREA DE ESTUDO 

 O rio Jequitinhonha tem suas nascentes na Serra do Espinhaço, município de Diamantina – 

MG, a uma altitude aproximada de 1.200m e drena uma área de cerca de 70.315 km² percorrendo 

620 km até sua foz no Oceano Atlântico (LACTEC, 2013). A bacia pode ser dividida em rio 

Araçuaí, Alto, Médio e Baixo Jequitinhonha. O Alto Jequitinhonha (até a montante da confluência 

com o rio Araçuaí) tem área aproximada de 23.625 km². Nas imediações da cidade de Coronel 

Murta desemboca o principal afluente de sua margem esquerda, rio Salinas, que em sua bacia 

possui pelo menos três reservatórios para abastecimento ou perenização de rios (LACTEC, 2013). 

Esta cidade, local de maior interesse no estudo de cheias, está sujeita a inundações e define a 

vazão de restrição para a operação da UHE Irapé localizada pouco mais de 80 km a montante. O 

aproveitamento, que conta com uma potência instalada de 360MW e um volume útil de 3.689 km³, 

deve operar com uma limitação de defluência de 2.100 m³/s calculada em função da restrição de 

vazão máxima para controle de cheias de 2.450 m³/s na cidade de Coronel Murta (ONS; 2012). A 

restrição de vazão mínima para a usina é de 48 m³/s (ONS, 2012). O trecho de canal a ser estudado, 

portanto, está compreendido entre a UHE Irapé e a estação fluviométrica de Itira, primeira a jusante 

da cidade de Coronel Murta (Figura 1). 

Neste trecho existem 37 seções transversais, as quais foram obtidas de estudos anteriores 

realizados pelas empresas Potamos Engenharia e Hidrologia Ltda. (POTAMOS, 2006b) e 

Hydrologic Data Collection Engenharia Ltda. (HDC, 2008). Para o projeto proposto pela CEMIG, 

foi realizado um mapeamento da região da cidade de Coronel Murta através de perfilamento a laser 

(Institutos LACTEC, 2013). Este mapeamento auxiliou na extensão da calha secundária da única 

seção na região da cidade, bem como na obtenção de mais sete, cuja batimetria foi estimada a partir 

daquela conhecida. 

As estações fluviométricas no trecho são cinco, conforme apresenta a Tabela 1. Para a estação 

de Itira, já extinta, e também para as de Barra do Salinas e Porto Mandacaru estão disponíveis as 

curvas de descarga utilizadas no estudo realizado por POTAMOS (2006b). Para a estação de 

Coronel Murta cabe ressaltar que por estar extinta sua curva de descarga não foi repassada pela 

Agência Nacional de Águas – ANA. Portanto, foi obtida através da plotagem de vazões e cotas. 

Adicionalmente, existia incerteza quanto ao valor da altitude ortométrica do “zero” da régua, 

estimado através do nível d’água observado na data do aerolevantamento e considerando que a 
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seção transversal conhecida na região da cidade coincidia com a seção onde estava instalada a 

estação fluviométrica. Tais considerações foram propostas pela necessidade de se conhecer os 

níveis de cheia nesta região, propensa a inundações. 

 
Figura 1 – Área de estudo – Trecho do rio Jequitinhonha entre a UHE Irapé e Itira. 

TABELA 1 – Estações fluviométricas na área de estudo. 

Código Nome Rio  
Área de drenagem 

(km²) 

Vazão média 

(2000-2012) 

Vazão 

máxima 

* 54140000 UHE Irapé Barramento Jequitinhonha 15.819,00 115,27 1099,00 

  54150000 Porto Mandacaru Jequitinhonha 16.343,30 117,96 1705,51 

  54195000 Barra do Salinas Jequitinhonha 23.815,00 123,4 1411,68 

 5420000 Coronel Murta Jequitinhonha  - - 

** 54530000 Itira Jequitinhonha 39.394,00 202,50 2098,64 

  54500000 Araçuaí Araçuaí 16.000,00 63,54 1430,44 

* Estação com dados a partir de 2007; ** Estação extinta em 2009. 
  

ESTRATÉGIA DE CALIBRAÇÃO 

As estações de monitoramento fluviométrico Itira (54530000) e Coronel Murta (54200000) 

foram extintas antes do início da operação da UHE Irapé em 2006. Portanto, considerando que a 

condição de contorno de montante é definida pela defluência da usina, não havia registros de vazão 

e nível num período comum nos contornos de montante e jusante que possibilitasse a calibração do 

modelo hidrodinâmico em regime não permanente. Contudo, as curvas de descarga existentes para 

as estações fluviométricas (POTAMOS, 2006b) permitiram tentativas de calibração em regime 

permanente. A estas curvas foram somados os respectivos “zeros” das réguas de modo a 

compatibilizar as informações para aplicação do SOBEK.  
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Portanto, a calibração do modelo permanente para vazões de cheia considerou a faixa de 

vazões: 150, 200, 500, 1000 e 1500 m³/s (saída da usina de Irapé). Um único evento pode ser 

simulado em regime não permanente, uma vez que o perfilhamento a laser (Institutos LACTEC, 

2014) possibilitou a disponibilidade de níveis na cidade de Coronel Murta. A linha d’água 

disponibilizada corresponde a um evento de seca, que foi, portanto, utilizado para calibração das 

vazões baixas. O evento considera um período de cinco dias dentre os quais o do aerolevantamento 

(29/junho/2013).  

As condições de contorno de montante são as vazões defluentes da usina de Irapé. No modelo 

permanente, as cinco vazões definidas entre 150 e 1500 m³/s, sendo que as vazões referentes às 

entradas dos rios Vacaria e Salinas, bem como àquelas da área incremental, foram inseridas como 

fontes pontuais e estimadas por relação direta de áreas de drenagem a partir da vazão defluente da 

UHE Irapé. No modelo não permanente (evento de seca), os hidrogramas e níveis foram inseridos 

ao modelo de hora em hora sempre que possível. A escala diária foi utilizada quando não eram 

disponíveis os dados em escala horária, sendo o caso dos dados das vazões incrementais.  

Condições de contorno de jusante 

 A bacia do rio Jequitinhonha em Coronel Murta tem, aproximadamente, 23.625 km² de área 

de drenagem. A estação de Itira (54530000), primeira à jusante da cidade de Coronel Murta, está 

localizada a cerca de 20 km de Coronel Murta e tem por área de drenagem, aproximadamente, 

39.400 km². Este incremento de área se deve a entrada do rio Araçuaí, principal afluente do rio 

Jequitinhonha em sua margem direita. A importância e magnitude deste afluente na bacia ficam 

destacadas na subdivisão existente, uma vez que a bacia do Rio Jequitinhonha pode ser subdividida 

em Rio Araçuaí, Alto, Médio e Baixo Jequitinhonha, conforme já citado. 

Considerar como condição de contorno de jusante do modelo hidrodinâmico a curva de 

descarga existente para a estação de Itira, num contexto de posterior aplicação deste modelo a um 

sistema de previsão de vazões em tempo real, significaria implementar, calibrar e simular o modelo 

chuva-vazão para toda a área de drenagem do rio Araçuaí. A fim de não depender das vazões do rio 

Araçuaí no sistema a ser operado em tempo real foram simulados perfis d’água entre a seção na 

estação Itira e a seção em Coronel Murta, objetivando determinar uma curva de descarga em outra 

seção, a montante da confluência dos dois rios, a fim de servir como condições de contorno de 

jusante para os modelos unidimensionais a serem preparados no SOBEK.  

 
Figura 2 – Verificação das simulações do HEC-RAS para obtenção da condição de contorno de jusante 
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A seção escolhida localiza-se a cerca de pouco mais de um quilometro a jusante do fim da 

área urbana da cidade de Coronel Murta. Para estas simulações foi utilizado o modelo HEC-RAS, 

pois o arquivo de projeto considerado nos estudos referidos em POTAMOS (2006b) estava 

disponível. Neste trecho, em POTAMOS (2006a), foi considerado um coeficiente de Manning igual 

a 0,03 m
-1/3

s para o canal principal e 0,04 m
-1/3

s nas margens das seções. A verificação das 

simulações ficou por conta da avaliação dos níveis calculados para o local da estação fluviométrica 

Coronel Murta (Figura 2), a partir da curva de descarga definida para a estação.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Foram testados diversos coeficientes de rugosidade para o evento de seca (não permanente), 

diferenciando valores ao longo do perfil longitudinal, bem como ao longo das seções transversais, 

diferenciando entre calha principal e planície de inundação. O coeficiente de rugosidade de 

Manning igual a 0,05 m
-1/3

s, já adotado em estudos anteriores, adaptou-se bem a situação aqui 

simulada para seca. Entretanto, o mesmo não se verificou para os eventos de cheia simulados no 

modelo permanente. Para estes, os resultados mais satisfatórios foram obtidos variando-se os 

valores de rugosidade por trechos.  

No trecho entre Barra do Salinas e Coronel Murta, o valor encontrado foi de 0,068 m
-1/3

s. A 

partir de Coronel Murta até o ponto de condição de contorno de jusante, o valor considerado foi de 

0,033 m
-1/3

s. A verificação de valores ocorreu nos locais das estações de controle Coronel Murta e 

Barra do Salinas, sempre utilizando as suas curvas de descarga. Menor atenção foi dada ao trecho 

entre a Barra do Salinas e a UHE Irapé, uma vez que há maior interesse nos níveis na região de 

Coronel Murta.  

Estes mesmos valores de coeficiente de Manning (0,033 e 0,068 m
-1/3

s) foram aplicados ao 

modelo não permanente, evento de seca, e apesar de terem ocorrido diferenças de até 85 cm, os 

resultados para estes locais, foram considerados satisfatórios, pois dentro da área urbana as 

diferenças foram menores (Figura 3). 

 
Figura 3 - Níveis observados e estimados nas seções na área urbana do evento de seca no instante do aerolevantamento 

– Rio Jequitinhonha 
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Os resultados de níveis (altitudes ortométricas) obtidos para toda a faixa de vazões utilizada 

no modelo permanente também foram considerados satisfatórios e são apresentados pela Figura 4. 

Um refinamento no valor do coeficiente de Manning no trecho entre Porto Mandacaru e Barra do 

Salinas, adotado como 0,068 m
-1/3

s, pode levar a melhores resultados na primeira estação. 
 

 

Figura 4 – Curvas de descargas observadas e estimadas nas estações de controle – Rio Jequitinhonha 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os desafios para a calibração de modelos hidrodinâmicos reside nas limitações da 

disponibilidade e qualidade dos dados básicos fundamentais para a adequada representação física do 

sistema físico. Nesta pesquisa, apesar da subjetividade de interpretação dos resultados de calibração 

e com os resultados em termos de propagação, percebem-se diferenças de níveis em Coronel Murta 

de até 1 m para os extremos de faixa de vazão analisados. 

A questão que se destaca para estas condições está no estabelecimento de uma estratégia de 

calibração que permita ter uma percepção dos erros relativos ao longo de sua dinâmica de 

propagação espacial. Claramente, o desafio de compatibilizar os valores de rugosidade consistentes 

com os descritos na literatura ainda não é um problema resolvido e requer uma abordagem, talvez, 

inspiradas em princípios de inteligência artificial, por exemplo. 

As condições para simulação hidrológica e hidrodinâmica em grandes bacias, neste 

contexto, é um problema motivador, pois desafia estabelecer mecanismos para a definição 

elementos hidrológicos e físicos que de fato permitam reproduzir tão complexa iteração 

considerando as incertezas inerentes. No caso específico desta bacia, um olhar mais detalhado do 

ponto de vista de simulação computacional, como distintos valores de rugosidade em seções 

conjugadas ou simulação bidimensional podem facilitar o entendimento desta dinâmica de 

calibração. 
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