
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA 

FACULDADE DE TECNOLOGIA 

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL 

 

 

 

 

 

 

MODELAGEM HIDROLÓGICA DA BACIA DO RIO NEGRO NA AMAZÔNIA 

 

 

 

 

 

 

RODRIGO DUTRA ESCARIÃO 

ORIENTADOR: NABIL JOSEPH EID 

 

 

 

 

 

 

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO EM TECNOLOGIA AMBIENTAL E RECURSOS 

HÍDRICOS 

 

 

 

 

 

 

PUBLICAÇÃO: PTARH.DM – 045/2001 

BRASÍLIA/DF: DEZEMBRO/2001 



 ii 

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA 

FACULDADE DE TECNOLOGIA 

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL 

 

 

MODELAGEM HIDROLÓGICA DA BACIA DO RIO NEGRO NA AMAZÔNIA 

 

 

RODRIGO DUTRA ESCARIÃO 

 

 

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO SUBMETIDA AO DEPARTAMENTO DE 

ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL DA FACULDADE DE TECNOLOGIA DA 

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA, COMO PARTE DOS REQUESITOS 

NECESSÁRIOS PARA A OBTENÇÃO DO GRAU DE MESTRE EM CIÊNCIAS. 

 

APROVADA POR: 

 

 

_________________________________________________ 

NABIL JOSEPH EID. Doutor (UnB) 

(ORIENTADOR) 

 

 

_________________________________________________ 

NÉSTOR ALDO CAMPANA. Doutor (UnB) 

(EXAMINADOR INTERNO) 

 

 

_________________________________________________ 

WALTER MARTINS FERREIRA FILHO. Doutor (UFC) 

(EXAMINADOR EXTERNO) 

 

DATA: BRASÍLIA/DF, 14 DE DEZEMBRO DE 2001 



 iii 

FICHA CATALOGRÁFICA 

 

ESCARIÃO, RODRIGO DUTRA 

Modelagem Hidrológica da Bacia do Rio Negro  na  Amazônia    [Distrito 

Federal]   2001.   xv,   130p,   210   x   297mm   (ENC/FT/UnB,    Mestre, 

Tecnologia   Ambiental   e   Recursos   Hídricos,   2001).  Dissertação   de 

Mestrado    –    Universidade   de   Brasília.    Faculdade   de   Tecnologia. 

Departamento de Engenharia Civil e Ambiental. 

1. Modelagem Hidrológica 

2. Chuva-vazão 

3. Regionalização 

 

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA 

 

ESCARIÃO, R.D., 2001. Modelagem Hidrológica da Bacia do Rio Negro na Amazônia. 

Dissertação de Mestrado, publicação PTARH.DM – 045, Departamento de Engenharia Civil e 

Ambiental, Universidade de Brasília, Brasília, DF, 130p. 

 

CESSÃO DE DIREITOS 

 

NOME DO AUTOR: Rodrigo Dutra Escarião 

TÍTULO DA DISSERTAÇÃO DE MESTRADO: Modelagem Hidrológica da Bacia do Rio 

Negro na Amazônia 

GRAU/ANO: Mestre/2001 

 

É concedida à Universidade de Brasília permissão para produzir cópias desta dissertação de 

mestrado e para emprestar ou vender tais cópias somente para propósitos acadêmicos ou 

científicos. O autor reserva outros direitos de publicação e nenhuma parte desta dissertação de 

mestrado pode ser reproduzida sem autorização por escrito do autor. 

 

_________________________________________________ 

Rodrigo Dutra Escarião 

Av. Mato Grosso, 678, Bairro dos Estados 

João Pessoa, PB. CEP 58030-080. Brasil 



 iv 

DEDICATÓRIA 

 

 

Aos meus pais, Irapuan e Glória, exemplos de retidão e responsabilidade. 

 

Às minhas irmãs, Alana e Andréia, pelo companheirismo. 

 

Ao meu cunhado Valdemi Segundo, por ter se tornado um irmão. 

 

Aos meus avós, pelo exemplo demonstrado em suas histórias de vida. 

 



 v 

AGRADECIMENTOS 

 

 

Ao professor, orientador e amigo Nabil Joseph Eid, pela orientação deste trabalho sempre 

com competência, atenção e rigor profissional. 

 

Aos professores Cristina Célia Silveira Brandão, Marco Antônio Almeida de Souza, Néstor 

Aldo Campana, Oscar de Morais Cordeiro Netto, Ricardo Silveira Bernardes e Sérgio Koide, 

pelos ensinamentos irrestritos. 

 

A Pascal Kosuth, pela colaboração em todas as fases deste trabalho. 

 

A Gerard Cochonneau, Frederik Muller e Frederique Seyler, pela cooperação e pelo 

fornecimento dos dados do Projeto HiBAm. 

 

Ao professor Carlos Eduardo Morelli Tucci (IPH/UFRGS), pelo fornecimento do código 

fonte do modelo IPHMEN. 

 

Aos amigos Aída, Alfredo, Carlos, Cezarina, Cibele, Edith, Gustavo, Jeferson, Jussanã, 

Marcelo, Marcos, Nolan e Zanna, pelas horas intensas de estudo em grupo, troca de 

conhecimentos e por serem, acima de tudo, amigos. Em especial à Valéria pela ajuda, 

discussões e incentivos dados durante todo o desenvolvimento deste trabalho. 

 

Aos demais amigos que fiz em Brasília. 

 

 



 vi 

RESUMO 

 

MODELAGEM HIDROLÓGICA DA BACIA DO RIO NEGRO NA AMAZÔNIA 

 

A bacia hidrográfica do rio Negro na Amazônia possui cerca de 690.000 km
2
 de área, 

representando aproximadamente 11% da bacia do rio Amazonas. Entretanto, os fenômenos 

naturais de transformação de chuva em deflúvios e a quantificação de tais deflúvios são 

atualmente apenas parcialmente conhecidos. 

 

Neste trabalho foi aplicado um modelo hidrológico conceitual chuva-vazão, a nível mensal, 

em sub-bacias delimitadas a partir de estações fluviométricas localizadas na bacia do rio 

Negro. Os conjuntos de parâmetros calibrados nessas sub-bacias foram alvos de um processo 

de regionalização, visando a obtenção de séries pseudo-históricas de deflúvios e um melhor 

conhecimento da dinâmica que rege a transformação de chuva em deflúvio, principalmente 

em sub-bacias de interesse e que não possuem medição dessa variável. A regionalização dos 

parâmetros envolveu técnicas matemáticas de regressão e análises das estatísticas das séries 

hidrológicas das sub-bacias para avaliação da representatividade dos conjuntos de parâmetros 

regionalizados. 

 

Os resultados obtidos nos diversos ciclos de calibração / verificação do modelo hidrológico 

selecionado (conceitual, concentrado) mostraram a viabilidade do seu uso também em 

grandes bacias hidrográficas. No referente ao estudo de regionalização dos parâmetros, a 

tentativa de estabelecer correlações entre os valores dos parâmetros e as características 

fisiográficas das sub-bacias mostrou-se eficiente para alguns parâmetros do modelo. Dessa 

forma, a transferência direta de conjuntos de parâmetros, entre sub-bacias, com base em 

análises das variáveis hidrológicas e características fisiográficas, mostrou-se como alternativa 

para geração de deflúvios. 

 

Os valores dos deflúvios médios anuais determinados em duas seções particulares da bacia 

foram considerados coerentes e representam um bom indicativo do potencial hídrico da bacia 

estudada. 
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ABSTRACT 

 

HYDROLOGICAL MODELLING OF NEGRO RIVER WATERSHED 

IN AMAZONIA 

 

The Negro River watershed in Amazonia has a drainage area nearly 690.000 km
2
, 

representing nearly 11% of the Amazonas River watershed. However the natural phenomena 

of rainfall-runoff transformation and the quantization of this runoff are at moment only 

partially known. 

 

In this work was applied a rainfall-runoff conceptual hydrological model with mensal values 

in delimited watersheds from fluviometric stations in the Negro River watershed. The whole 

calibrated parameters for these watersheds were object of a regionalization process to obtain 

runoff pseudo-historical series and a better knowledge of the dynamics that governs the 

rainfall-runoff transformation, mainly in the watersheds where there isn’t runoff 

measurement. The parameters regionalization used regression mathematical techniques and 

statistical analysis of watersheds hydrological series to evaluate the representativity of the 

whole regionalized parameters. 

 

The results obtained at the various calibration/verification cycles for the used hydrological 

model (conceptual, lumped) showed the possibility to use this model in larges watersheds. 

About parameters regionalization, the experiment to establish a relation among parameters 

values and watersheds phisiografics characteristics showed efficient for some model 

parameters. So the direct transfer of the whole parameters, among watersheds, based on the 

hydrological variables analysis and phisiografics characteristics, showed as an alternative for 

runoff generation. 

 

The annual mean runoff values determinated in two representative sections were considerated 

consistents and represent a good sign of the studied watershed potential. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

O Brasil pode ser considerado um país privilegiado em termos de disponibilidade de águas 

continentais, figurando em um seleto grupo composto também, notadamente, por Rússia, 

Estados Unidos, Canadá e China. Há de se observar no Brasil que apesar dessa oferta 

abundante de água, a mesma está disponível de forma irregular no tempo e no espaço, 

existindo áreas com grandes disponibilidades hídricas e outras áreas com enorme escassez. 

 

A região Amazônica é uma dessas localidades onde a disponibilidade hídrica é farta e 

constante, sendo a vazão média anual do rio Amazonas superior a 200.000 m
3
/s, o que lhe 

confere a prerrogativa de maior rio do mundo em volume de água. Esse fato aliado à 

existência de outras características dessa região, como a presença da maior floresta tropical do 

planeta com toda a sua riqueza e diversidade de fauna, flora e recursos minerais, além da 

importância desse ecossistema na regulação do clima regional e, também, global, tem 

despertado há várias décadas o interesse de diversas instituições em estudar os mais variados 

aspectos dessa região. 

 

É notória a necessidade de se promover estudos para o conhecimento dos fenômenos naturais 

na Amazônia, visto que, para implementar políticas de desenvolvimento sustentável e 

proteção ambiental consistentes, deve-se tomar por base tal conhecimento, sob pena de se 

cometer danos irreparáveis à região. 

 

A bacia hidrográfica do rio Negro está inserida na grande região Amazônica, herdando, 

portanto, as mesmas características naturais dessa região. A modelagem hidrológica, proposta 

neste trabalho, utilizando modelos computacionais apropriados, visa o entendimento dos 

processos físicos que levam à transformação de chuva em vazão. 

 

A bacia do rio Negro, com área em torno de 690.000 km
2
, possui uma rede de medição fluvial 

composta por 43 estações, sendo que, desse total, 32 registram medição de vazão por meio de 

curva-chave e 11 registram apenas as cotas do nível do rio. Porém, no leito principal do rio 

Negro, existem seis estações registradoras de níveis e apenas três registradoras de vazão. Sob 

esse cenário, justifica-se a importância de se estimar dados de vazão nessas seções, visto que 

tais dados constituem informação indispensável para projetos de estruturas de aproveitamento 
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dos recursos hídricos, além de proporcionar um planejamento e gerenciamento eficiente 

desses recursos. 

 

A modelagem hidrológica, desenvolvida neste trabalho, envolve a aplicação de um modelo 

hidrológico conceitual, que deve ser entendido como uma ferramenta matemática que se 

propõe a representar os fenômenos naturais complexos de transformação de chuva em 

deflúvio, fazendo uso de equações matemáticas cujos parâmetros, preferencialmente, devem 

possuir relação física com esses fenômenos. 

 

A calibração e verificação desse modelo, com dados de precipitação, evapotranspiração 

potencial e vazão observada, consistem em uma das fases principais deste trabalho, pois, a 

partir dessa calibração, poder-se-á fazer a regionalização dos parâmetros do modelo, 

viabilizando a obtenção de dados de vazão em qualquer sub-bacia de interesse e que não 

possua registros dessa variável. 

 

Observa-se que o próprio modelo calibrado e verificado nas sub-bacias pode permitir, se 

necessário, um acoplamento com pesquisas que tenham como objetivo estudos de mudança 

climática na região. Assim, o uso do modelo hidrológico pode ser associado ao uso de um 

modelo de circulação global. 

 

Esse fato é importante, visto que, recentemente, especulou-se sobre a diminuição da área de 

proteção ambiental da Amazônia dos atuais 80% para 50%, o que implicaria na possibilidade 

de substituição da vegetação nativa, cuja característica é a floresta, por pasto para pecuária ou 

pela agricultura. 

 

As consequências dessa mudança, sob o ponto de vista hidrológico, poderiam ser avaliadas 

com a aplicação de modelo de circulação global, para a estimativa das variáveis 

meteorológicas, e de modelo hidrológico adaptado às novas condições. Dessa forma, 

discussões entre o Poder Público, órgãos ambientais, organizações não-governamentais e a 

sociedade como um todo seriam baseadas nos resultados da aplicação dessas técnicas de 

modelagem. 

 

O presente documento constitui Dissertação de Mestrado elaborada como parte necessária 

para a obtenção do grau de Mestre em Tecnologia Ambiental e Recursos Hídricos pela 
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Universidade de Brasília – UnB. No segundo capítulo estão apresentados os objetivos gerais e 

as justificativas para a realização do trabalho; no terceiro capítulo está apresentada uma 

revisão bibliográfica sobre o assunto tratado; o quarto capítulo é dedicado à metodologia 

desenvolvida; no quinto capítulo encontra-se a descrição do modelo hidrológico selecionado 

para a execução do trabalho; o sexto capítulo é dedicado ao tratamento das variáveis 

hidrológicas e geração das sub-bacias; o sétimo capítulo contém os resultados obtidos; o 

oitavo capítulo apresenta as conclusões e recomendações para trabalhos futuros. 
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2. OBJETIVOS E JUSTIFICATIVAS 

 

 

O objetivo geral deste trabalho é promover a modelagem dos processos hidrológicos que 

regem a transformação de chuva em vazão, a nível mensal, na bacia do rio Negro na 

Amazônia, por meio do uso de um modelo hidrológico conceitual. 

 

Complementa o objetivo geral, o estudo de regionalização dos parâmetros do modelo 

hidrológico, visando estimar vazões médias mensais em qualquer seção transversal de 

interesse, localizada na bacia, em particular na estação linimétrica de Santa Maria do Boi Açu, 

cuja área drenada é praticamente a totalidade da sub-bacia do rio Branco; e em uma seção 

próxima à estação Moura, porém a montante da confluência dos rios Negro e Branco. 

 

Como justificativa para o desenvolvimento deste trabalho, destaca-se a importância de se 

possuir um modelo hidrológico ajustado e verificado para a bacia em estudo, contribuindo 

para o entendimento, planejamento e previsão dos fluxos componentes do balanço hídrico 

nessa região, que atualmente são pouco conhecidos. 

 

Esse conhecimento, dentro das limitações inerentes à modelagem matemática, deverá dar 

subsídios para estudos de aproveitamento sustentável dos recursos hídricos na bacia do rio 

Negro. 

 

Um outro aspecto a ser observado é a compatibilidade dos objetivos deste trabalho com os 

objetivos hidrológicos do projeto HiBAm – Hidrologia e Geoquímica da Bacia Amazônica, os 

quais serão citados neste documento e significam um valioso avanço científico no 

conhecimento da Região Amazônica. 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

3.1. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Ao se propor um tema de Dissertação de Mestrado onde a modelagem hidrológica é um de 

seus alvos principais, a seguinte pergunta deve ser respondida: “O que será modelado?”. 

 

A resposta para essa pergunta, de forma bastante ampla, seria dizer que será modelado o ciclo 

hidrológico. Silveira (1997) define: 

 

“O ciclo hidrológico é o fenômeno global de circulação fechada da água 

entre a superfície terrestre e a atmosfera, impulsionado fundamentalmente 

pela energia solar associada à gravidade e à rotação terrestre.” 

 

Maidment (1993) explica o ciclo hidrológico da seguinte forma: 

 

“A água evapora dos oceanos e da superfície terrestre, eleva-se para a 

atmosfera como vapor d’água, precipita novamente como chuva ou neve, é 

interceptada por árvores e vegetação, produz vazão na superfície, infiltra 

no solo, recarrega aquífero, descarrega nos rios, e finalmente, nos oceanos 

de onde eventualmente evaporará mais uma vez.” 

 

Assim, é natural que, ao pretender modelar as fases do ciclo hidrológico, uma fundamentação 

teórica, baseada em suas diversas fases, fosse requerida para compor este trabalho. Porém, em 

se tratando de uma modelagem computacional, objetivando o entendimento e a representação 

do comportamento hidrológico da bacia hidrográfica, bem como a quantificação de volumes 

de água aportados à mesma, dar-se-á ênfase apenas às fases do ciclo hidrológico que são 

identificadas como sendo as mais importantes no processo de transformação de chuva em 

vazão. 

 

Sob essa ótica, pode-se citar o que Linsley et al. (1988) definem como sendo The Runoff Cicle 

(O Ciclo do Escoamento): 
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“... é o termo descritivo aplicado para aquela porção do ciclo hidrológico 

entre a precipitação incidente sobre a área do terreno e a subsequente 

descarga dessa água por meio da calha do rio ou ainda por 

evapotranspiração.” 

 

Esse ciclo, mais conciso, é o que será abordado neste tópico. Procurar-se-á o entendimento 

das seguintes fases e, principalmente, como os modelos computacionais as consideram em 

suas metodologias matemáticas: precipitação, interceptação, evaporação/evapotranspiração, 

infiltração e escoamento superficial. 

 

3.1.1. Precipitação 

 

Segundo Bertoni e Tucci (1997), a precipitação é toda água proveniente do meio atmosférico 

que atinge a superfície terrestre: neblina, chuva, granizo, saraiva, orvalho, geada e neve. Por 

sua capacidade de produzir escoamentos e pelas características climáticas do Brasil a chuva é 

o tipo de precipitação mais importante. 

 

A precipitação tem como características principais o seu total, duração e distribuições 

temporal e espacial. Neste trabalho, o total precipitado e suas distribuições têm mais 

importância, em razão dos objetivos propostos a serem alcançados, que abordam uma 

modelagem a nível mensal, e da natureza dos dados disponíveis. 

 

A forma mais simples e clássica de se medir a precipitação é fazendo uso de pluviômetros ou 

pluviógrafos, os quais fazem registros pontuais no espaço da bacia hidrográfica. Uma segunda 

forma de medir a precipitação é utilizando técnicas de sensoriamento remoto, ou seja, com 

satélites e radares meteorológicos (Smith, 1993 e Meijerink et al., 1994), que dão origem a 

dados espacializados. Pessoa (1997) destaca como uma vantagem do uso do radar, a 

possibilidade de quantificar a precipitação de forma quase contínua, tanto no tempo (por 

exemplo a cada 5 min) quanto no espaço (por exemplo a cada 500 m). Essa vantagem adquire 

importância significativa quando os dados coletados vão ser utilizados em modelos 

hidrológicos do tipo distribuído. 

 

Após a aquisição dos dados de precipitação é prática comum e necessária a realização de 

preenchimento de eventuais falhas e a análise de consistência. Existem, na literatura 
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especializada, diversos métodos para preenchimento de falhas, destacando-se o método de 

ponderação regional, além de métodos de regressão linear; e métodos de análise de 

consistência, merecendo destaque os métodos da dupla-massa e vetor regional (Bertoni e 

Tucci, 1997). 

 

No que se refere à distribuição espacial, Occhipinti (1989) diz que, quando a rede de postos 

pluviométricos/pluviográficos é suficientemente densa – um posto a cada 7,5 km
2
, para bacias 

com mais de 20 km
2
 (Righetto, 1998) – o método mais preciso para caracterizar a distribuição 

espacial é o das isoietas; caso contrário deve-se recorrer a métodos de ponderação, como, por 

exemplo, o dos polígonos de Thiessen. Esse método gráfico/geométrico foi adaptado para uso 

em microcomputadores (Sarmento e Martins, 1990), facilitando a montagem da série de 

precipitação média mais longa possível para um dado grupo de postos em uma bacia 

hidrográfica, pois a ampliação, ao longo dos anos, da rede pluviométrica é considerada no 

programa desenvolvido pelos autores. 

 

Em relação à forma como os dados de precipitação são usados pelos modelos hidrológicos, 

faz-se distinção entre modelos concentrados e distribuídos: os primeiros, geralmente, utilizam 

séries temporais médias calculadas conforme os métodos citados acima; os segundos utilizam 

séries temporais médias espacializadas com resolução pré-definida. 

 

3.1.2. Interceptação 

 

Para Smith (1993), interceptação é o termo que descreve uma variedade de processos que 

resultam do armazenamento temporário da precipitação pela vegetação ou por coberturas 

artificiais (construções, pavimentos, estradas). A precipitação interceptada pode evaporar para 

a atmosfera ou, considerando o armazenamento em depressões do solo, infiltrar-se. Estes 

processos interferem no balanço hídrico da bacia hidrográfica, pois funcionam como um 

reservatório que retém parte do volume precipitado. 

 

A interceptação vegetal depende das características da precipitação (intensidade, volume 

precipitado e chuva antecedente), do tipo e densidade da vegetação e do período do ano 

(Tucci, 1997b). Destaca-se que o tipo de vegetação caracteriza a quantidade de gotas que cada 

folha pode reter e a densidade da vegetação indica o volume retido na superfície da bacia. 
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O tipo e a densidade da vegetação podem ser determinados utilizando técnicas de 

geoprocessamento e sensoriamento remoto. Ávila et al. (1999) destacam que é possível obter 

imagens de uma região em centenas de faixas do espectro eletromagnético refletido, 

utilizando sensores chamados sistemas hiperespectrais, sendo possível ampliar a eficiência na 

detecção de espécies de plantas. A densidade pode ser determinada pelo processo de 

classificação de imagens da região de interesse obtidas por satélites, fotografias aéreas ou 

mapas, processo esse disponível em diversos softwares de geoprocessamento. Segundo 

Lillesand e Kiefer (1994), o objetivo do processo de classificação de imagem é categorizar 

automaticamente todos os “pixels” de uma imagem em classes ou temas de cobertura do solo. 

A classificação permite a extração de informações em imagens para reconhecer padrões e 

objetos homogêneos (INPE, 1999), sendo uma alternativa para a confecção de mapas de uso 

do solo e cobertura vegetal, dos quais se podem obter elementos para estimar não apenas a 

interceptação vegetal, mas também a interceptação na cobertura artificial do solo. 

 

De maneira geral, a interceptação é considerada nos modelos hidrológicos conceituais que 

retratam a transformação de precipitação em vazão como um reservatório com uma 

capacidade máxima, de acordo com o tipo de cobertura, e uma variável de estado. Durante a 

simulação esse reservatório retira água da precipitação, podendo atingir a sua capacidade 

máxima. Esse mesmo reservatório pode ser deplecionado com base na evaporação ou 

evapotranspiração (Tucci, 1997b). 

 

3.1.3. Evaporação/Evapotranspiração 

 

Segundo Tucci e Beltrame (1997) evaporação e evapotranspiração ocorrem quando a água 

líquida é convertida para vapor de água e transferida, nesse estado, para a atmosfera. Os 

referidos autores destacam que informações quantitativas desses processos, obtidas por 

medidas diretas, não existem em quantidade suficiente, sendo estimadas com base em 

princípios físicos e equações empíricas. 

 

A evaporação difere da evapotranspiração pelo fato de que à segunda está somada a parcela 

perdida de água devida à ação fisiológica de transpiração dos vegetais, constituindo-se em um 

processo mais complexo. 

 

A evaporação pode ser determinada por diversos métodos, entre os quais se destacam: 
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 Equações empíricas: foram estabelecidas com base no ajuste por regressão das variáveis 

envolvidas no fenômeno da evaporação (velocidade do vento, pressão barométrica, entre 

outras), para algumas regiões e condições específicas (Tucci e Beltrame, 1997). São 

exemplos dessa categoria as fórmulas de Rohwer, Meyer, Penman e Marciano e Harbeck, 

as quais podem ser encontradas em Villa Nova e Reichardt (1989); 

 

 Evaporímetros: são instrumentos que possibilitam uma medida direta do poder 

evaporativo da atmosfera, estando sujeitos aos efeitos de radiação, temperatura, vento e 

umidade. Os mais conhecidos são os atmômetros e os tanques de evaporação (Tucci e 

Beltrame, 1997); 

 

 Métodos combinados: são métodos que combinam as bases físicas do balanço de energia 

radiante com processos de transferência de massa. Dentre eles destaca-se o método de 

Penman (Villa Nova e Reichardt, 1989). 

 

No caso da evapotranspiração, a transferência de água para a atmosfera depende não apenas 

das condições meteorológicas, mas também do tipo da cobertura vegetal e da umidade do 

solo. Dessa forma, podem-se distinguir os conceitos de evapotranspiração potencial e 

evapotranspiração real. 

 

Segundo Righetto (1998), evapotranspiração potencial (ETp) ou de referência, corresponde à 

perda de água de uma superfície coberta com gramas batatais em fase de crescimento ativo, 

bem suprida de umidade, no centro de uma área irrigada; enquanto que evapotranspiração real 

(ETr) corresponde à evapotranspiração de uma dada superfície sob condições naturais de 

vegetação e de umidade do solo. 

 

Várias teorias relacionam a evapotranspiração potencial com a evapotranspiração real de uma 

região, fazendo uso de equações empíricas ou equações baseadas em leis físicas. Uma grande 

parte de modelos hidrológicos faz uso dessas equações, sendo que nenhuma delas é, ainda 

hoje, aceita como universal. 

 

Em modelagem hidrológica, os dados de evapotranspiração potencial servem como entrada 

para os modelos. Normalmente, durante a simulação, a evapotranspiração potencial ou real 
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(caso o modelo utilizado faça a conversão de ETp para ETr) é alimentada pela precipitação na 

tentativa de ser suprida. Se, entretanto, a precipitação não for suficiente, a evapotranspiração 

remanescente é suprida pelo reservatório superficial de perdas (interceptação) e, em seguida, 

pela água retirada do solo, via equações que relacionam esse dado com a umidade do solo. 

 

Existem diversas formas de se calcular a evapotranspiração potencial, entre as quais se 

destacam os métodos de Thornthwaite (Tucci, 1998), o modificado de Penman (Tucci, 1998) 

e o de Priestley-Taylor, que é detalhado a seguir, em razão de ser o método utilizado neste 

trabalho. 

 

Segundo Chow et al. (1988) a equação de Priestley-Taylor tem a seguinte forma: 

 

rp EET 3.1  (3.1) 

 

onde, 

 

ETp = evapotranspiração potencial em mm/dia; 

 = gradiente da curva de pressão de saturação de vapor em kPa/ºC, à temperatura T (ºC) 

ambiente; 

 = constante psicrométrica em kPa/ºC; 

Er = evaporação de água, em mm/dia, baseada na radiação líquida incidente e no calor latente 

de vaporização da água. 

 

Os valores de  e  podem ser encontrados em Shuttleworth (1993). 

 

Ainda segundo Chow et al. (1988), Er pode ser calculada com a seguinte expressão: 

 

1000.86400.
.L

Rn
Er  (3.2) 

 

onde, 

 

Rn = radiação líquida incidente em W/m
2
; 
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L = calor latente de vaporização da água J/kg; 

 = massa específica da água em kg/m
3
. 

 

L pode ser estimado por, 

 

TxL 236110501,2 6  (3.3) 

 

onde, 

 

T = temperatura ambiente em ºC. 

 

3.1.4. Infiltração 

 

Segundo Chow et al. (1988), infiltração é o processo de penetração da água superficial no 

solo, sendo influenciada por muitos fatores, entre os quais destacam-se: condições da 

superfície do solo e sua cobertura vegetal; propriedades do solo como porosidade e 

condutividade hidráulica; e o estado de umidade contida no solo. 

 

A estrutura do solo determina o tamanho e a distribuição dos vazios e dos condutos capilares; 

a umidade retida no mesmo determina o valor do potencial capilar e da condutividade 

hidráulica, conforme mostra a Figura 3.1, enquanto que a intensidade da chuva determina a 

disponibilidade de água sobre o solo (Magalhães, 1989). 

 

No estudo da infiltração, deve-se diferenciar o potencial que o solo tem em absorver água pela 

superfície (capacidade de infiltração), em termos de lâmina por tempo, da taxa real de 

infiltração que acontece quando há disponibilidade de água para penetrar no solo (Silveira et 

al., 1997). Dessa forma, a taxa de infiltração real será, no máximo, igual à capacidade de 

infiltração (Magalhães, 1989). 

 

Quando a intensidade da precipitação é menor do que a capacidade de infiltração do solo toda 

a água é infiltrada com uma taxa regressiva. Continuando a precipitação, pode ocorrer um 

momento em que a capacidade de infiltração seja tão baixa que sua intensidade se iguale à da 

precipitação, e então a infiltração real se dará nas mesmas taxas da curva da capacidade de 
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infiltração, que continua a decrescer exponencialmente no tempo. A parcela não infiltrada 

forma o escoamento superficial. A evolução temporal da capacidade de infiltração pode ser 

observada na Figura 3.2. 

 

 

Figura 3.1 – Curvas características do solo 

Fonte: Magalhães (1989) 

 

 

 

Figura 3.2 – Curva de capacidade de infiltração 

Fonte: Silveira et al. (1997) 
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As técnicas para medição direta da infiltração podem ser agrupadas de acordo com a 

dimensão espacial contemplada: medida em uma área e medida pontual. A infiltração em uma 

área é realizada por análise de dados de chuva-vazão de uma bacia hidrográfica; a medida 

pontual é realizada por meio de infiltrômetros (Rawls et al., 1993). 

 

Existem várias equações para se estimar a capacidade de infiltração: equação de Horton, 

equação de Richards, equação de Green e Ampt, equação de Philip, entre outras. Tais 

equações podem ser encontradas em Chow et al. (1988), Magalhães (1989) e Silveira et al. 

(1997). 

 

A forma como a infiltração é considerada nos modelos hidrológicos é bastante variada, visto 

que cada modelo particular possui uma metodologia matemática própria para representar os 

volumes infiltrados. De maneira geral, pode-se fazer distinção entre a metodologia dos 

modelos que simulam eventos de precipitação que ocorrem em uma escala temporal da ordem 

de minutos ou horas, e a metodologia dos modelos que possuem um passo de cálculo maior, 

geralmente diário ou mensal. 

 

Nos modelos de simulação de eventos, geralmente, as equações que determinam a infiltração 

são baseadas em equação similar àquelas citadas anteriormente, que calculam a infiltração 

pontual, sendo que, normalmente, o volume infiltrado é função da disponibilidade de água 

precipitada, da capacidade de infiltração e da umidade (armazenamento) do solo. Nos 

modelos de simulação contínua, diária ou mensal, os parâmetros da equação de infiltração 

dificilmente guardam alguma relação com a realidade física, já que esse processo ocorre em 

minutos ou horas, mas permitem estabelecer uma estimativa dos volumes infiltrados, dando 

condições para que se efetue um balanço dos processos simulados na escala temporal utilizada 

pelo modelo (Tucci, 1998). 

 

3.1.5. Escoamento Superficial 

 

A última fase a ser retratada refere-se ao escoamento superficial na bacia. De maneira 

simplificada, pode-se resumir que a água precipitada, que não foi interceptada pela cobertura 

vegetal nem se infiltrou, acumula-se nas depressões do solo até o momento em que é formada 

uma lâmina que tem potencial para formar o escoamento superficial. 



 14 

 

O escoamento superficial é regido pelas equações de Saint Venant que podem representar o 

escoamento não-permanente e gradualmente variado, não apenas na superfície da bacia, mas 

também em rios e canais (Tucci, 1998). São duas essas equações: equação da continuidade e 

equação da quantidade de movimento. 

 

Tais equações assumem a seguinte forma (Tucci, 1998): 

 

q
x

Q

t

y
b  (3.4) 

 

)SS(gA
x

y
gA)

A

Q
(

xt

Q
fo

2

 (3.5) 

 

onde, 

 

Q = vazão [L
3
T

-1
] 

x = distância no sentido longitudinal [L]; 

b = largura da seção [L]; 

y = profundidade [L]; 

q = vazão por unidade de largura de contribuição lateral [L
3
T

-1
L

-1
]; 

A = área da seção molhada [L
2
]; 

g = aceleração da gravidade [LT
-2

]; 

So = declividade da superfície da bacia, do fundo da calha do rio ou do canal; 

Sf = declividade da linha de energia; 

t = tempo [T]. 

 

Na superfície da bacia, o escoamento possui uma largura semi-infinita e uma pequena 

profundidade, assim, as equações 3.4 e 3.5 são modificadas para representarem o escoamento 

com base na profundidade e na vazão por unidade de largura, sendo a contribuição lateral (p) 

essencialmente devida à precipitação por unidade de tempo (Tucci, 1998). Dessa forma, as 

referidas equações, com base em q = v.y, (q = vazão por unidade de largura), RH  y (RH = 

raio hidráulico) e p = q/b são: 
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p
x

q

t

y
 (3.6) 

 

vp)SS(gy
x

y
)F1(gy

x

q
v2

t

q
f0

2  (3.7) 

 

onde F é o número de Froude e v é a velocidade [LT
-1

]. 

 

Alguns modelos hidrológicos utilizam, para representar o escoamento superficial, 

simplificações das referidas equações. Um desses modelos de escoamento é o Reservatório 

Linear Simples (Zoch, 1934, apud Tucci, 1998). Esse modelo utiliza as seguintes equações de 

continuidade e armazenamento: 

 

QP
dt

dS
 (3.8) 

 

Q.kS  (3.9) 

 

onde, 

 

S é o armazenamento; 

P é a precipitação; 

Q é a vazão; 

k é um parâmetro com dimensão de tempo e representa o tempo médio de esvaziamento do 

reservatório. 

 

Derivando a equação 3.9 com relação ao tempo e substituindo em 3.8, resulta na equação 

diferencial do modelo Reservatório Linear Simples: 

 

PQ
dt

dQ
k  (3.10) 
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Vale ressaltar que existem alguns modelos hidrológicos conceituais que utilizam uma 

estrutura baseada em reservatórios de armazenamento fictícios que promovem a separação 

dos escoamentos e distribuem as águas pelos diversos caminhos naturais. Nesse caso, o 

escoamento superficial é controlado por funções de transferência que contêm as variáveis de 

estado dos reservatórios fictícios e os parâmetros do modelo a serem calibrados. 

 

 

3.2. MODELOS HIDROLÓGICOS 

 

Conforme Tucci (1998), modelo hidrológico é uma das ferramentas que a ciência desenvolveu 

para melhor entender e representar o comportamento da bacia hidrográfica e prever condições 

diferentes das observadas. Para isso, os diversos modelos hidrológicos existentes fazem uso 

de metodologias matemáticas e estatísticas e de dados observados inerentes aos objetivos do 

estudo, visando representar de forma artificial os complexos fenômenos naturais que 

compõem a física de uma bacia hidrográfica. 

 

Linsley et al. (1988) ressaltam que o hidrólogo é cobrado a responder as seguintes questões: 

Qual é a vazão para projetos de vertedor, dreno rodoviário ou sistema de drenagem urbana? 

Qual deve ser a capacidade de armazenamento do reservatório para assegurar volumes 

suficientes para irrigação ou abastecimento urbano durante estiagens?, entre outras. 

 

Um outro aspecto a ser ressaltado é que o aproveitamento múltiplo dos recursos hídricos 

também conduz o profissional dessa área ao planejamento e gerenciamento desses recursos, 

fazendo com que seja necessária, em princípio, uma quantificação dos volumes hídricos 

disponíveis. Como exemplo do uso múltiplo dos recursos hídricos, Barth e Pompeu (1987) 

citam: abastecimento urbano, rural e industrial; geração de energia elétrica; navegação; 

recreação e harmonia paisagística; pesca; diluição, assimilação e transporte de esgotos e 

resíduos líquidos; e usos ecológicos. 

 

É nesse contexto que se inserem os modelos hidrológicos, pois seu uso permite o cômputo 

quantitativo dos recursos hídricos, e, consequentemente, pode dar suporte a tomadas de 

decisões nessa área. 
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3.2.1. Método Racional 

 

Uma das primeiras tentativas de se obter valores de vazão a partir de valores de precipitação 

foi utilizando o método racional, cuja fórmula é (Pilgrim e Cordery, 1993): 

 

AdiCFq ...max  (3.11) 

 

onde, 

 

qmax = vazão máxima [L
3
T

-1
]; 

C = coeficiente de deflúvio, definido como a relação entre o volume escoado superficialmente 

e o volume precipitado (adimensional); 

i = intensidade da chuva [LT
-1

]; 

Ad = área de drenagem da bacia [L
2
]; 

F = fator de conversão de unidades. No sistema internacional de unidades, para q em m
3
/s, i 

em mm/h e A em km
2
, F assume o valor 0,278. 

 

A intensidade da chuva i é estimada com dados da relação intensidade-duração-frequência 

para o local. A vazão máxima resultante de uma chuva de intensidade uniforme ocorre quando 

toda a área da bacia está contribuindo com escoamento na seção de saída, e o tempo para que 

isso aconteça, medido a partir do início da precipitação, é denominado tempo de 

concentração. Segundo Tucci (1997c), o método racional é amplamente utilizado na 

determinação de vazão máxima de projeto para pequenas bacias, onde Ad  2,0 km
2
. 

 

3.2.2. Hidrograma Unitário 

 

O hidrograma unitário, proposto por Sherman em 1932, é um modelo linear de transformação 

de chuva em vazão. É definido como o hidrograma resultante de uma precipitação efetiva de 

lâmina unitária, uniforme em toda área de drenagem da bacia e de duração especificada. 

 

A estimativa das ordenadas do hidrograma unitário em uma bacia hidrográfica pode ser feita 

com base nos registros de precipitação e vazão para um evento. Do hidrograma resultante do 

evento, devem ser separadas as parcelas referentes aos escoamentos superficial e subterrâneo, 
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utilizando-se métodos existentes na literatura, sendo, então, obtidas as ordenadas do 

hidrograma de escoamento superficial. O volume precipitado, em mm, é obtido do valor da 

precipitação efetiva ou se for desconhecido para o evento, a partir do somatório das vazões, 

com a seguinte equação (Tucci, 1997a): 

 

310.

.

Ad

NQ
h

dt
 (3.12) 

 

onde, 

 

h = altura da chuva efetiva em mm; 

Qt = vazão do intervalo t em m
3
/s; 

Nd = número de segundos do intervalo de tempo; 

Ad = área de drenagem da bacia em km
2
. 

 

As ordenadas do hidrograma unitário ( t, 1 mm) são definidas por 
h

Q
h t

t  (Tucci, 1997a). 

De posse do hidrograma unitário, pode-se simular as vazões para a bacia a partir dos dados de 

precipitação de um evento que tenha a mesma duração do evento que gerou o referido 

hidrograma. Caso essa duração seja diferente, pode-se calcular o hidrograma para a duração 

de interesse, com base no hidrograma já determinado. 

 

A seleção do evento para cálculo do hidrograma unitário deve ser bastante criteriosa para 

evitar tendenciosidade na estimativa das vazões na bacia. Uma prática comum para amenizar 

essa tendenciosidade é o estabelecimento de um hidrograma unitário médio, obtido a partir da 

sintetização de hidrogramas unitários oriundos de eventos distintos. 

 

Segundo Tucci (1997a), existem dois métodos principais para o estabelecimento do 

hidrograma unitário médio: 

 

 Posicionar os hidrogramas com base na origem, obtendo a média das ordenadas para cada 

intervalo de tempo. A Figura 3.3 ilustra o resultado desse procedimento. 
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 Posicionar os hidrogramas unitários com base nos picos, obtendo a média das ordenadas 

para cada intervalo de tempo. A Figura 3.4 ilustra o resultado desse procedimento. 

 

 

Figura 3.3 – Hidrograma médio posicionado pelo início 

 

 

Figura 3.4 – Hidrograma médio posicionado pelo pico 

 

Pode-se obter o hidrograma unitário não apenas com os dados de hietogramas e hidrogramas 

medidos na bacia, mas também com equações baseadas em características físicas da bacia, o 

que dá origem aos hidrogramas unitários sintéticos, como os de Snyder e SCS (Chow et al., 

1988). 
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3.2.3. Funções Matemáticas 

 

Nas décadas de 50 e 60, surgiram novas abordagens para se representar a transformação de 

chuva em vazão, baseadas em técnicas matemáticas do tipo transformada de Laplace e série 

de Fourier, utilizadas para ajuste do hidrograma unitário, e procedimentos estatísticos como 

momentos, regressões, máxima verossimilhança, etc. (Varella, 1998). Essas técnicas têm 

pouca correlação com os processos físicos envolvidos na natureza. 

 

3.2.4. Modelos Determinísticos Concentrados 

 

A partir do advento do computador, aprimoramento e experimentação de técnicas numéricas, 

a pesquisa no campo da modelagem hidrológica ganhou um novo impulso, pois equações que 

representam os processos físicos na relação chuva-vazão puderam ser implementadas nos 

modelos. Sob essa ótica, surgiram os primeiros modelos conceituais, como o SSARR 

(Rockwood, 1958, apud Tucci, 1998), STANFORD IV (Crawford e Linsley, 1966, apud 

Tucci 1998), HEC-1 (US Army, 1973, apud Tucci, 1998), entre outros. Esses modelos são 

todos do tipo concentrado, ou seja, não levam em consideração a variabilidade espacial dos 

fenômenos na bacia. 

 

Para se ter um melhor entendimento dos modelos concentrados, apresenta-se, de maneira 

sucinta, a estrutura do modelo brasileiro SMAP (Lopes et al., 1982). Esse modelo, em sua 

versão mensal, procura reproduzir o processo de transformação de chuva em vazão por meio 

de dois reservatórios fictícios (Figura 3.5), cujas variáveis de estado são atualizadas, a cada 

passo de simulação, da seguinte forma: 

 

RSOLO(t+1) = RSOLO(t) + P(t) - ES(t) - ER(t) - REC(t) (3.13) 

RSUB(t+1) = RSUB(t) + REC(t) - EB(t) (3.14) 

 

onde, 

 

RSOLO = armazenamento no reservatório do solo (mm); 

RSUB = armazenamento no reservatório subterrâneo (mm); 

P = precipitação (mm); 

ES = escoamento superficial (mm); 
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ER = evapotranspiração real (mm); 

REC = recarga subterrânea (mm); 

EB = escoamento de base (mm); 

t = tempo (mês). 

 

O modelo é composto de quatro funções de transferência: 

 

ES = TU
pes

 . P (3.15) 

ER = TU . EP (3.16) 

REC = crec . TU
4
 . RSOLO (3.17) 

EB = (1 - k) . RSUB (3.18) 

 

em que, 

 

TU = RSOLO / sat; 

EP = evapotranspiração potencial; 

ER = evapotranspiração real. 

 

O modelo possui quatro parâmetros a calibrar: 

 

sat = capacidade de saturação do solo (mm); 

pes = parâmetro de escoamento superficial (adimensional); 

crec = coeficiente de recarga (adimensional); 

k = constante de recessão (mês
-1

). 

 

Para a inicialização, tem-se: 

 

RSOLO (1) = TUin . sat (3.19) 

RSUB (1) = EBin / [(1-k) . Ad . 2630] (3.20) 

 

onde, 

 

TUin = teor de umidade inicial (adimensional); 

EBin = vazão de base inicial (m
3
/s); 
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Ad = área de drenagem (km
2
). 

 

O eventual transbordo do reservatório do solo é transformado em escoamento superficial. O 

cálculo da vazão (m
3
/s) é dado pela equação: 

 

Q = (ES + EB) . Ad / 2630 (3.21) 

 

 

Figura 3.5 – Estrutura do SMAP 

Fonte: Lopes et al. (1982) 

 

3.2.5. Modelos Determinísticos Distribuídos 

 

Quando a variabilidade espacial necessita ser considerada para a análise dos fenômenos 

hidrológicos, os modelos distribuídos podem ser utilizados, já que promovem uma 

discretização do espaço (área) da bacia em elementos de dimensões menores. Tucci (1998) 

ressalta que o grau de detalhamento de um modelo desse tipo está ligado diretamente às 

informações disponíveis para abastecê-lo e à precisão desejada para retratar a bacia. 

 

Como exemplo desse tipo de modelo, pode-se citar o modelo ANSWER (Beasley e Huggins, 

1981, apud Tucci, 1998). Nesse modelo, a bacia é discretizada em módulos quadrados, 

conforme ilustra a Figura 3.6. 
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Figura 3.6 – Discretização da bacia em módulos 

Fonte: Tucci (1998) 

 

Para cada elemento é efetuado o balanço de volume vertical, sendo consideradas a 

precipitação, interceptação, infiltração e evapotranspiração, segundo equações matemáticas 

que retiram da precipitação volumes de água que vão atender aos processos de interceptação e 

evapotranspiração. A precipitação restante chega à superfície do solo, formando os volumes 

infiltrados e escoados. Para se determinar a capacidade de infiltração de cada módulo, é 

utilizada a equação de Overton (Tucci, 1998): 

 

p

TP

PIV
AFCF )(max  (3.22) 

 

sendo, 

 

PIV = S – F (3.23) 

 

onde, 

 

Fmax = capacidade de infiltração no tempo t (mm/h); 

FC = capacidade de infiltração mínima do solo (mm/h); 
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A = capacidade de infiltração máxima em excesso a FC (mm/h); 

TP = porosidade total do solo (%); 

p = coeficiente relacionando o decréscimo da taxa de infiltração com o aumento da umidade; 

PIV = volume de água armazenado dentro do controle de infiltração antes da saturação (%); 

S = armazenamento potencial do solo acima de uma camada limite (%); 

F = volume total de água infiltrada (%). 

 

O escoamento na superfície e no canal é calculado com base na equação da continuidade e na 

equação de Manning. No escoamento superficial, cada módulo discretizado funciona como 

um plano de escoamento com uma declividade, direção e rugosidade. A interação entre os 

módulos ocorre por meio do escoamento superficial, subsuperficial e subterrâneo entre 

módulos adjacentes. Há módulos onde o fluxo escoa para fora do elemento pela superfície da 

bacia; e módulos que representam canal de escoamento. Ambos têm como entrada o fluxo do 

elemento adjacente somada à contribuição do próprio elemento. A direção do escoamento e a 

declividade dos elementos podem ser determinadas utilizando-se o modelo numérico de 

terreno (MNT) para a bacia estudada. 

 

Os valores de alguns parâmetros do modelo, de acordo com as características físicas das 

bacias hidrográficas, como tipo de cobertura e uso do solo, podem ser encontradas em Tucci 

(1998). 

 

3.2.6. Alguns Modelos Brasileiros 

 

Algumas instituições brasileiras de ensino e pesquisa na área de recursos hídricos têm se 

dedicado ao estudo e desenvolvimento de modelos hidrológicos, como exemplo, pode-se 

citar: Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

(IPH/UFRGS), Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (EPUSP), Escola de 

Engenharia de São Carlos (EESC), Grupo de Recursos Hídricos da Universidade Federal de 

Pernambuco (GRH/UFPE). 

 

No IPH foi desenvolvida a série de modelos nomeados com a sigla do instituto, composta 

atualmente por quatro modelos (Tucci, 1998): 
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 IPH II: modelo precipitação-vazão, aplicável a bacias rurais e urbanas. O modelo é 

composto dos seguintes algoritmos: perdas por evaporação e interceptação; separação dos 

escoamentos; propagação do escoamento superficial; propagação subterrânea; otimização 

dos parâmetros (opcional); 

 

 IPH III: utiliza a versão IPH II para simular o escoamento na bacia e propaga as vazões 

que chegam ao rio pelo uso do método da onda cinemática. Permite a simulação de um 

sistema fluvial onde, no canal, não existam confluências nem efeitos devido à maré ou 

lagos que provoquem remanso ou inversão de fluxo; 

 

 IPH IV: utiliza a versão IPH II para simular o escoamento na bacia e um modelo 

hidrodinâmico que utiliza um esquema implícito de diferenças finitas para simular o 

escoamento no rio e reservatórios. 

 

 IPHMEN: simula o processo precipitação-vazão com intervalo de tempo mensal, 

propiciando a obtenção de resultados com certo grau de aproximação para problemas 

básicos de balanço hídrico. O modelo é composto por algoritmos que fazem a distribuição 

dos volumes, o cálculo dos escoamentos superficial e subterrâneo e a otimização dos 

parâmetros. 

 

Um outro modelo, também concebido no IPH/UFRGS, é denominado MODHAC – Modelo 

Hidrológico Auto-Calibrável. Segundo Lanna (1999), esse modelo simula a fase terrestre do 

ciclo hidrológico utilizando-se de séries simultâneas de chuva e evapotranspiração potencial. 

O armazenamento da água na bacia é simulado por meio de três reservatórios fictícios que 

representam a água armazenada superficialmente, subsuperficialmente e subterrânea. A 

abstração de água na bacia ocorre pela evaporação direta da chuva, pela evaporação ou 

evapotranspiração dos reservatórios superficial e subsuperficial, pelo escoamento superficial e 

pela infiltração profunda. O escoamento da bacia, observado em seu exutório, é formado 

pelos escoamentos superficial e subterrâneo. 

 

Segundo Lanna (1999), o MODHAC apresenta 14 parâmetros, porém a sistemática de 

calibração raramente os utiliza simultaneamente, visto que, dependendo da situação climática 

e geológica da bacia, e se o intervalo de computação for mensal ou diário, alguns parâmetros 
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poderão ser fixados a priori. Presume-se que o MODHAC possa ser ajustado a uma gama 

bastante ampla de bacias, não importando os aspectos climáticos, pedológicos, topográficos, 

geológicos e de cobertura vegetal existente. 

 

Na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo foram desenvolvidos o modelo SMAP 

(Lopes et al., 1982), já citado, e o modelo CAbc (FCTH, 2000). O CAbc – Simulador 

Hidrológico de Bacias Complexas se aplica a problemas de drenagem urbana e rural, 

apresentando vantagens em bacias com área superior a 2,0 km
2
, pois, nesse caso, a bacia pode 

ser segmentada em sub-bacias. 

 

As principais funções do modelo são as seguintes: cálculo de precipitações intensas, por meio 

da equação intensidade-duração-frequência válida para a região; cálculo da parcela de chuva 

que se transforma em escoamento superficial direto, a partir das características do solo e da 

ocupação da bacia; geração de hidrogramas de escoamento; composição de hidrogramas, 

obtidos por soma de hidrogramas de sub-bacias diferentes; cálculo dos efeitos de translação e 

amortecimento de ondas de cheia em canais pelo método de Muskingum; amortecimento de 

ondas de cheia em reservatórios. 

 

Na Escola de Engenharia de São Carlos foi desenvolvido o modelo EESC. Segundo Righetto 

e Mattos (1999), nesse modelo, a bacia hidrográfica urbana é subdividida em sub-bacias 

menores, e a topologia do sistema é estabelecida por meio das sub-áreas de drenagem e de 

trechos de canais da rede de drenagem; a transformação chuva-vazão em cada sub-bacia é 

realizada pelo método SCS e a propagação da cheia na rede de canais é realizada pelo método 

cinemático. 

 

O Grupo de Recursos Hídricos da Universidade Federal de Pernambuco desenvolveu o 

modelo hidrológico conceitual de simulação mensal GRH (UFPE/GRH, 1999), caracterizado 

pela combinação de dois reservatórios fictícios, que representam respectivamente as zonas 

não-saturadas e saturada do solo, e funções de transferência. 

 

A estrutura do modelo possui basicamente três algoritmos: separação do escoamento 

superficial, em função da precipitação, interceptação, taxa de umidade do solo e parâmetros a 

serem definidos pelo usuário; infiltração e percolação, que fazem a recarga da camada 

saturada a partir da camada não-saturada e geram, posteriormente, o escoamento de base; 
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perdas por evaporação a nível potencial, onde, a cada ciclo, o equilíbrio do excedente de 

evaporação potencial, resultante da diferença entre evaporação potencial e a 

evapotranspiração real é restabelecido pela redução do nível do reservatório da camada não-

saturada. 

 

3.2.7. Modelo Hidrológico, Sensoriamento Remoto e SIG 

 

A ausência de dados espacializados na bacia hidrográfica se apresenta como um empecilho ao 

uso de modelos do tipo distribuído, pois, sem os dados, tais modelos não podem ser 

utilizados, nem podem ter seus parâmetros calibrados e verificados. 

 

A integração de imagens digitais – obtidas por técnicas de sensoriamento remoto – com 

Sistemas de Informações Geográficas (SIG) veio a facilitar o uso dos modelos distribuídos, 

visto que a aquisição e manipulação de informações físicas da bacia hidrográfica podem ser 

viabilizadas por essas ferramentas. De acordo com Baumgartner e Apfl (1996), os produtos de 

sensoriamento remoto e SIG servem como entrada para os modelos hidrológicos. Schultz 

(1997) acrescenta que, além de servirem como entrada para os modelos hidrológicos, tais 

produtos também servem para estimar os parâmetros do modelo. 

 

Engman (1996) chega a citar que o progresso futuro da hidrologia dependerá em, grande 

parte, da disponibilidade de dados adequados para os modelos desenvolvidos e suas 

validações, mencionando que técnicas de sensoriamento remoto podem e devem exercer um 

papel importante nesse progresso. 

 

Rango e Shalaby (1996) advertem que o uso de informações de sensoriamento remoto é 

relativamente limitado, mas citam que já existem exemplos de determinação da precipitação, 

umidade do solo, água subterrânea, neve, água superficial e características da bacia via 

sensoriamento remoto. Os referidos autores acrescentam que o aumento da utilização de 

Sistemas de Informações Geográficas (SIG) combinados com sensoriamento remoto podem 

promover novos produtos e aplicações na área de modelagem hidrológica. 

 

Um exemplo disso é a utilização cada vez mais frequente dos Modelos Numéricos do Terreno 

(MNT) que, por meio da representação da topografia, podem ser usados para determinar a 
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direção dos escoamentos na superfície da bacia. Mendes (1995), Maison et al. (1997) e Rubert 

et al. (1999) mostram, em seus trabalhos, as aplicações do MNT na área de recursos hídricos. 

 

Atualmente, busca-se a integração dos modelos hidrológicos com técnicas de SIG. Sobre esse 

aspecto, Kopp (1996) apresenta as possíveis maneiras de como essa integração pode se dar: 

 

 Modelagem hidrológica baseada no próprio SIG, isto é, baseando-se apenas nas funções 

presentes no SIG são gerados os resultados do modelo, o que, no estágio atual de 

desenvolvimento dos SIG's permite modelar apenas processos simplificados. 

 

 Construção de pré e pós-processadores que permitam efetuar a conversão dos dados entre 

o SIG e o modelo (e vice-versa). Esse é o procedimento mais comum de implementação 

da integração modelo hidrológico – SIG. 

 

 A terceira e mais poderosa forma de integração consiste em embutir o código fonte de um 

programa no código do outro, o que requer apreciável esforço de programação. 

 

O trabalho realizado por Eid e Campana (1999b) é um exemplo da primeira forma de 

integração citada por Kopp (1996). Nesse trabalho, os autores fazem uma estimativa da vazão 

média mensal em sub-bacia do rio Negro, utilizando funções e programas desenvolvidos em 

Sistema de Informações Geográficas. 

 

Como exemplo de integração do segundo tipo, Eid e Campana (1999a) destacam o 

desenvolvimento de um pré-processador, HEC-PrePro v.2.0, descrito por Olivera et al. 

(1998), constituído por uma série de rotinas e controles implementados no SIG ArcView da 

ESRI (Environmental Systems Research Institute). Esse pré-processador processa o modelo 

numérico do terreno e, dados os números de curva do modelo do Serviço de Conservação do 

Solo Americano (SCS-USDA), extrai as informações requeridas pelo sistema de modelação 

hidrológica (HMS) do Centro de Engenharia Hidrológica do Corpo de Engenheiros do 

Exército Americano. O HMS calcula, a exemplo do HEC-1, do qual é sucessor, o hidrograma 

em qualquer local da rede de drenagem delineada pelo pré-processador. 

 

Para a terceira forma de integração, citada por Kopp (1996), Eid e Campana (1999a) citam o 

software MIKE BASIN, do Instituto Dinamarquês de Hidráulica (DHI, 2000), o qual foi 
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integrado ao SIG ArcView. Tal integração foi realizada por meio de interface gráfica com o 

usuário (GUI), com a devida inserção dos códigos fonte do software de gerenciamento dos 

recursos hídricos no de sistema de informações geográficas, preservando dessa forma as 

habilidades do SIG e acrescentando as funcionalidades requeridas para realizar tal 

gerenciamento. 

 

 

3.3. TÓPICOS EM MODELAGEM HIDROLÓGICA 

 

3.3.1. Comparação entre Modelos 

 

Diversos autores têm se dedicado ao estudo de comparação entre modelos hidrológicos, 

buscando analisar a capacidade desses modelos em representar os fenômenos hidrológicos de 

transformação de chuva em vazão. De maneira geral, esses estudos se desenvolvem seguindo 

o padrão de selecionar alguns modelos; aplicá-los em uma ou mais bacias hidrográficas, 

realizando as fases de calibração e verificação. 

 

Franchini e Pacciani (1991) realizaram um estudo comparativo do desempenho de sete 

modelos hidrológicos conceituais, aplicados à bacia do rio Sieve – afluente do rio Arno – 

localizada na Itália. Os modelos estudados foram: STANFORD IV, SACRAMENTO, TANK, 

APIC, SSARR, XINANJIANG e ARNO. 

 

Os dados utilizados (precipitação, temperatura, vazão) correspondem ao período que se inicia 

em 1.º de dezembro de 1959 e se estende até 31 de março de 1960 (dados diários). A 

calibração dos modelos foi efetuada usando os dados referentes ao mês de dezembro de 1959, 

sendo, então, a verificação realizada com os dados dos outros três meses. 

 

As seguintes conclusões desse trabalho podem ser destacadas: 

 

 O grau de complexidade estrutural do modelo tem um papel significante na fase de 

calibração. As dificuldades encontradas nessa fase eram ligadas ao número de parâmetros 

de cada modelo e a maior ou menor facilidade de visualização do significado físico desses 

parâmetros. Em resumo, modelos significativamente diferentes produzem resultados 
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basicamente equivalentes, com tempos de calibração geralmente proporcionais à 

complexidade estrutural do modelo; 

 

 Um modelo conceitual deve ponderar duas exigências contrastantes: por um lado, deve 

apresentar uma grande simplicidade estrutural, e, por outro, deve continuar a respeitar a 

física do problema, tornando possível usar o conhecimento prévio da natureza 

geomorfológica da bacia na calibração dos parâmetros. Esse último aspecto é de 

fundamental importância, quando bacias sem medidas de vazão são estudadas, sendo 

necessário fazer uso de regionalização de parâmetros; 

 

 Entre o processo de calibração automática dos parâmetros e o processo manual, onde os 

parâmetros são ajustados pelo usuário, é preferível o processo manual, exatamente pelo 

fato de se poder retirar vantagens do conhecimento das características naturais da bacia. 

 

Refsgaard e Knudsen (1996) realizaram um estudo de verificação e intercomparação de três 

modelos hidrológicos diferentes, aplicados em três bacias hidrográficas do Zimbábue. Os 

modelos utilizados foram: NAM, WATBAL e MIKE SHE, representantes, respectivamente, 

das classes de modelos conceitual-concentrado, semi-distribuído e distribuído com base física. 

 

Desse trabalho, destacam-se dois esquemas de testes dos modelos selecionados: no primeiro, 

os modelos eram calibrados com um período de dados e, em seguida, verificados, utilizando 

dados de um período subsequente; no segundo, os modelos tinham os valores de seus 

parâmetros determinados com base nas características da bacia, sem fase de calibração, em 

seguida, eram verificados. 

 

Os resultados obtidos foram: 

 

 Para o primeiro esquema de teste, os resultados foram bastante satisfatórios e indicaram 

que os três modelos tiveram uma performance bastante similar, em termos do balanço 

hídrico anual (verificação realizada com quatro anos); 

 

 Do segundo esquema de teste, era esperado que o modelo de base física apresentasse 

melhores resultados do que os outros modelos. Entretanto, os resultados obtidos não dão 
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suporte total a essa hipótese, visto que os três modelos apresentaram bons resultados, 

sendo o melhor resultado conseguido com o modelo WATBAL. 

 

Sob essa ótica, os autores concluem: 

 

 Em se possuindo poucos anos de medida de vazão, um modelo concentrado seria uma 

ferramenta apropriada do ponto de vista técnico e econômico; 

 

 Para bacias sem dados fluviométricos, os modelos distribuídos parecem dar resultados um 

pouco melhores que um modelo concentrado, desde que as informações fisiográficas da 

bacia estejam disponíveis, e tenham qualidade suficiente para representarem as 

características da bacia. 

 

Um outro trabalho de avaliação comparativa de modelos hidrológicos foi realizada por Perrin 

e Michel (2000). Nesse trabalho, os autores realizaram uma extensiva comparação da 

performance de 19 estruturas de modelos conceituais e empíricos, aplicados a 429 bacias 

hidrográficas existentes na Austrália, Brasil, Costa do Marfim, França e Estados Unidos da 

América. 

 

Há de se observar o grande número de bacias hidrográficas nas quais os modelos foram 

aplicados, o que minimiza o fato de as conclusões obtidas nesses tipos de trabalho sempre 

dependerem das características físicas e climáticas das bacias. Nesse trabalho, a área das 

bacias hidrográficas varia desde 0,1 km
2
 até 50.600 km

2
, e inclui uma grande variedade de 

condições de geologia, pedologia, topografia e cobertura. 

 

Para cada bacia, dados de séries temporais foram divididos de dois a seis subperíodos 

independentes, dependendo da duração da série. A duração dos períodos variou entre um e 

oito anos, mas foram geralmente de quatro a seis anos. No total, 1284 períodos de teste foram 

identificados na amostra de 429 bacias. 

 

Para cada bacia, os modelos foram sucessivamente calibrados em cada subperíodo e, então, 

testados no modo de verificação em todos os períodos restantes. Por exemplo, para uma bacia 

com seis períodos de teste, seis calibrações e 30 verificações eram realizadas. 
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Os resultados obtidos pelos autores demonstraram que modelos muito simples podem 

alcançar um nível de performance tão bom quanto modelos com número de parâmetros 

elevado. Segundo os autores, a menor estabilidade dos modelos mais complexos, na passagem 

da fase de calibração para a verificação, pode ter origem no excesso de parametrização. 

 

Nesse contexto, os autores concluem que a complexidade dos modelos poderia ser restrita a 

apenas três a cinco parâmetros, de acordo com o nível de informação contida na série 

temporal hidrológica avaliada para a identificação dos parâmetros. 

 

Assim, os resultados indicaram que modelos parcimoniosos, com resultados promissores, 

poderiam ser melhor aperfeiçoados. A escolha de modelos parcimoniosos para simular 

escoamentos, em parte, reduz as incertezas nos resultados gerados na fase de previsão. 

 

Um outro aspecto a ser observado é a limitação e incerteza no uso de modelos hidrológicos, 

geradas pelo fato de determinado resultado poder ser obtido com diferentes conjuntos de 

parâmetros, o que pode ocorrer, em menor grau, com modelos que apresentam poucos 

parâmetros (Beven, 1989). Quanto à representação física dos parâmetros, Clarke (1973) diz 

que modelos originalmente formulados sem referência a processos físicos podem ter 

parâmetros em que se pode encontrar interpretação física, enquanto que modelos 

aparentemente firmados em base física podem conter componentes evidentemente empíricos. 

 

Assim, modelos conceituais podem adquirir representação física por meio da atribuição dos 

valores da maioria de seus parâmetros, de acordo com as características naturais da bacia, 

ficando poucos parâmetros livres para a fase de calibração. 

 

3.3.2. Hidrologia de Grande Escala 

 

A representação das fases do ciclo hidrológico apresenta comportamento distinto de acordo 

com a escala em que tais processos são observados. Dooge (1997) classifica a escala espacial 

dos processos hidrológicos em microescala, quando envolve magnitude de 10
-8

 a 10
-2

 m, 

mesoescala de 10
2
 a 10

4
 m e macroescala de 10

5
 a 10

7
 m. Becker (1992) destaca que as 

escalas espaciais em hidrologia têm uma ordem de magnitude inferior, quando comparadas 

com as escalas utilizadas nas ciências atmosféricas. 
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Mendiondo e Tucci (1997) destacam que um dos desafios das geociências é a 

representatividade dos processos hidrológicos em diferentes escalas espaciais e temporais. 

Para os referidos autores, esse desafio tem esbarrado nos seguintes aspectos principais: 

 

 A heterogeneidade espacial dos sistemas hídricos e a incerteza com a qual os parâmetros e 

processos são medidos em diferentes escalas; 

 A dificuldade de representar os processos caracterizados e analisados na microescala para 

outras escalas da bacia hidrográfica; 

 A falta de relação entre os parâmetros de modelos matemáticos com as diferentes 

configurações espaciais encontradas na natureza. 

 

Mendiondo e Tucci (1997) ressaltam que a comunidade hidrológica enfrenta um problema 

comum às outras áreas das geociências: a complexidade dos processos das escalas menores e 

a relativa simplicidade com a qual eles são integrados nas escalas maiores. No que diz 

respeito à parametrização de valores físicos, os autores esclarecem que à medida que aumenta 

a área de estudo deve-se questionar a suposição que o valor medido de um determinado 

parâmetro é representativo do valor de todos os elementos pertencentes a uma dada escala. 

Isso ocorre porque a variabilidade espacial do parâmetro é grande para ser representada por 

um único valor. Dessa forma, pode-se considerar que os valores dos parâmetros são valores 

efetivos resultantes da relação de entrada-saída de um sistema particular e, não 

necessariamente, representam o valor de uma característica fisicamente mensurável. 

 

A modelagem em grande escala envolve desde estudos a nível global como estudos regionais, 

desenvolvidos em extensas bacias hidrográficas. Esses estudos possuem os mais variados 

objetivos, incluindo-se principalmente a utilização de modelos de circulação global (GCM) 

que representam os processos de interação entre a atmosfera e a superfície terrestre (balanços 

de massa e energia), e também modelos hidrológicos de macro-escala (balanço hídrico). 

 

Os modelos de circulação global têm potencial para simular cenários futuros de mudança 

climática, oriundas de hipóteses acerca de alterações em variáveis que influenciam o clima, 

como por exemplo, o aumento da concentração de CO2 na atmosfera, aumento da temperatura 

global, devido ao efeito estufa, e alterações no balanço de energia devido a grandes 

desmatamentos. 
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Existem, na literatura, diversos trabalhos que fazem uso de GCM para simulação de mudanças 

climáticas, traduzidas em forma de alterações nas estatísticas de séries de precipitação e/ou 

evapotranspiração (Tucci, 1998), bem como, trabalhos que estimam o armazenamento global 

de água na superfície (Douville, 1998 e Douville et al., 1999). 

 

No que se refere aos modelos hidrológicos de macro-escala, Arnell (1999) define: 

 

“Um modelo hidrológico de macro-escala é simplesmente um modelo que 

pode ser aplicado repetidamente sobre um domínio geográfico grande, sem 

necessidade de calibração na escala da bacia.” 

 

Modelos hidrológicos de macro-escala são modelos conceituais de cômputo de balanço 

hídrico. Esses modelos, geralmente, trabalham com resolução temporal mensal ou anual e são 

aplicados em regiões discretizadas em uma malha com resolução espacial da ordem de 0,5 a 5 

graus terrestres, como se pode observar nos trabalhos de Nijssen et al. (1997), Yates (1997) e 

Arnell (1999). 

 

Nijssen et al. (1997) aplicaram o modelo VIC-2L para as bacias dos rios Columbia (resolução 

espacial de 1 x 1 grau terrestre) e Delaware (0,5 x 0,5 grau terrestre) com o objetivo de prever 

vazões nessas bacias. As áreas de drenagem das bacias são respectivamente 567.000 km
2
 e 

33.100 km
2
. Em ambas, as vazões escoadas anualmente e a forma do hidrograma foram 

simuladas com um grau satisfatório de exatidão. 

 

No trabalho de Yates (1997), três modelos foram aplicados no oeste da Europa e na África, 

para determinar vazão anual em várias bacias hidrográficas. Entre os modelos, o primeiro é 

empírico e de simulação anual; o segundo e o terceiro são de simulação mensal, 

diferenciando-se pelo fato de que um deles possui esquema de contabilidade da umidade do 

solo. 

 

Os três modelos foram aplicados com resoluções espaciais variáveis: 0,5 x 0,5, 1 x 1, 2 x 2 e 5 

x 5 graus terrestres. De maneira geral, os resultados mostraram que a resolução espacial, 

quando superior a 1 x 1 grau terrestre não produziu bons resultados. Entre os modelos 

testados, o de simulação mensal com umidade do solo mostrou-se mais consistente na 

representação dos escoamentos anuais. 
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Arnell (1999) enfatiza como a forma, parametrização e qualidade dos resultados são 

fortemente determinados pela qualidade e características dos dados usados, tanto para definir 

os parâmetros quanto para aplicar o modelo. 

 

Também merece destaque o trabalho de Eid e Campana (1999b) que realizaram uma 

estimativa da vazão média mensal em sub-bacia do rio Negro, concentrada em São Felipe 

com área aproximada de 110.000 km
2
, com apoio de Sistemas de Informações Geográficas. 

Os autores realizaram um balanço hídrico vertical mensal no período de novembro de 1983 a 

outubro de 1990, utilizando dados a nível global e/ou continental de temperatura, 

precipitação, radiação líquida incidente e capacidade de retenção de umidade do solo. O 

cálculo do balanço hídrico foi efetuado subdividindo o período mensal pelo número de dias 

do mês em células de 0,5 x 0,5 grau terrestre de resolução. Os resultados obtidos mostraram 

que a vazão determinada é compatível com as observadas no mesmo período. 

 

Silva e Ewen (2000) defendem a necessidade de novas metodologias para a modelagem 

hidrológica de grandes bacias hidrográficas, visando melhor parametrização dos modelos 

hidrológicos, de modo que essa parametrização venha a contemplar os seguintes requisitos: 

significação física; coerência entre nível de detalhamento da parametrização e a 

disponibilidade global de dados; significação dos parâmetros e associação direta a 

características fisiográficas; necessidade mínima de calibração e praticidade na aplicação. 

Para os referidos autores, um caminho norteador para se chegar a novas metodologias é o 

aprimoramento de sistemas multi-escalas, ou seja, parametrizações que permitam a elevação 

e/ou redução de escalas para a representação dos fenômenos físicos, promovendo o 

acoplamento entre modelos hidrológicos e modelos atmosféricos. 

 

 

3.4. REGIONALIZAÇÃO DE PARÂMETROS DE MODELO HIDROLÓGICO 

 

Na prática das ciências hidrológicas é comum a existência de regiões com carência ou 

ausência total de dados hidrológicos, dificultando a execução de estudos de recursos hídricos 

nessas áreas, quaisquer que sejam os objetivos desse estudo. Para contornar essa adversidade, 

é comum o hidrólogo recorrer a técnicas de regionalização hidrológica. 
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Segundo Tucci (2000), o termo regionalização tem sido utilizado em hidrologia para 

denominar a transferência de informações de um local para outro dentro de uma área com 

comportamento hidrológico semelhante. O referido autor destaca que a regionalização 

hidrológica pode ser realizada para: 

 

 Variáveis: quando uma variável como a precipitação média, vazão de enchente, entre 

outras podem ser determinadas numa região com base em relações estabelecidas por meio 

de dados pontuais existentes; 

 Funções: da mesa forma que na definição anterior, quando uma função hidrológica como 

a curva de intensidade-duração-frequência, curva de duração, curva de regularização, 

entre outras pode ser determinada numa região com base em dados hidrológicos 

existentes; 

 Parâmetros: quando os parâmetros de uma função ou modelo matemático são 

determinados pela sua relação com características físicas das bacias a partir do ajuste do 

modelo com base em dados observados de algumas bacias representativas; 

 Indicadores regionais: são valores médios de variáveis ou proporções que permitam uma 

rápida estimativa de uma variável ou entendimento do seu comportamento. Por exemplo, 

a vazão específica e a relação entre vazão mínima e média. 

 

Neste trabalho, será dada ênfase apenas à regionalização de parâmetros de modelos 

hidrológicos. Entretanto, Abdulla e Lettenmaier (1997) advertem que a regionalização de 

parâmetros de modelos hidrológicos para previsão em bacias sem registros de dados não é 

uma tarefa fácil, destacando duas limitações nesse processo: a primeira é que os parâmetros 

podem ser erroneamente determinados e serem fortemente inter-relacionados, 

consequentemente instáveis; a segunda é que alguns parâmetros podem não ser bem 

estimados por relações regionais, ou seja, não são relacionados com quantidades físicas 

mensuráveis. 

 

Para Cirilo et al. (1991), em se tratando da transposição de informações entre bacias, é 

fundamental que sejam estabelecidas relações entre os parâmetros do modelo e as 

características físicas das bacias como dimensão, cobertura vegetal, relevo e tipo de solo. 
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Segundo Abdulla e Lettenmaier (1997), em aplicações hidrológicas, o método mais utilizado 

para estimar os parâmetros dos modelos com base nas características fisiográficas das bacias é 

a regressão múltipla, podendo se dar por meio de uma função linear ou não-linear. Quando a 

função é não-linear, procura-se, por meio de um artifício matemático, transformá-la em uma 

expressão linear (Tucci, 2000). Uma tabela contendo 15 tipos de funções não-lineares e suas 

respectivas formas linearizadas é encontrada em Yevjevich (1972). 

 

O modelo linear que relaciona a variável dependente y (no caso, um parâmetro do modelo 

hidrológico) com as variáveis independentes xi (características fisiográficas das bacias 

hidrográficas), para i = 1, 2, 3, ... , n é: 

 

y = a1.x1 + a2.x2 + a3.x3 + ... + an.xn + b (3.24) 

 

onde, 

 

a1, a2, ... , an e b são valores estimados a partir de dados observados. 

 

Aplicando o método dos mínimos quadrados para a determinação desses valores, obtém-se 

um conjunto de n equações lineares (Yevjevich, 1972): 
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sendo: 

 

iii xxx  e yyy , com i variando de 1 a n, sendo ix  e y  os valores médios das 

variáveis ix  e y . 
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Uma das formas de analisar a qualidade do ajuste obtido na regressão, ou seja, a capacidade 

da função de regressão de explicar os valores de y correlacionando-os com os valores de xi, é 

por meio do cálculo do coeficiente de determinação (R
2
) e do erro padrão da estimativa (EP), 

dados por: 

 

n
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onde, 

 

iy  = valores observados do parâmetro do modelo; 

iy
^

 = valores estimados do parâmetro do modelo; 

y  = valor médio observado do parâmetro do modelo; 

n  = número de observações. 

 

A análise da qualidade do ajuste é complementada como o teste de significância da função F, 

cuja equação dada em Tucci (2000) é: 

 

)1(

)1(
2

2

Rp

Rpn
F  (3.29) 

 

com (n-p-1) graus de liberdade, onde n é o número de pontos ajustados e p é o número de 

parâmetros estimados na regressão. 

 

Quando o valor calculado de F é superior ao F tabelado para um nível de confiança de 100 (1-

)%, a hipótese de que os coeficientes da equação de regressão são nulos pode ser rejeitada e 
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a regressão é aceita a este nível de confiança (Góes, 2001). O valor de  representa o nível 

de significância , ou seja, um  igual a 0,05 indica um nível de confiança de 95%. 

 

3.5. REGIÃO DE ESTUDO: BACIA DO RIO NEGRO NA AMAZÔNIA 

 

A bacia do rio Negro na Amazônia possui uma superfície total com cerca de 696.810 km
2
, 

ocupando áreas de quatro países, sendo 82,8 % no Brasil, 9,9 % na Colômbia, 5,9 % na 

Venezuela e 1,5 % na Guiana. O rio Negro é formado pela confluência dos rios Uaupés e 

Içana. A partir desse ponto recebe contribuições de vários afluentes, dos quais se pode 

destacar: rio Cassiquiare, rio Demini e, principalmente, rio Branco (afluentes pela margem 

esquerda). Próximo a Manaus, dá-se a confluência do rio Negro com o rio Solimões, sendo 

então formado o rio Amazonas. A Figura 3.7 ilustra a bacia estudada. 

 

 

Figura 3.7 – Bacia do Rio Negro 

 

Nessa extensa área, encontram-se cinco formas distintas de relevo, as quais fazem parte da 

seguinte divisão (IBGE, 1991): Planalto Amazonas-Orenoco; Depressões da Amazônia 

Setentrional; Planícies Interioranas; Depressões da Amazônia Central; Planalto Negro-Jari. 

 

O Planalto Amazonas-Orenoco localiza-se no extremo norte do Brasil, adentrando o território 

venezuelano, ocupando terras do norte e noroeste de Roraima e norte do Amazonas. Essa 

região, como um todo, apresenta clima úmido, as temperaturas mantêm-se elevadas durante 

todos os meses do ano e suas médias térmicas anuais são superiores a 22 ºC (IBGE, 1990). 
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Das Depressões da Amazônia Setentrional destaca-se a região denominada Depressão Rio 

Branco – Rio Negro que se inicia em Roraima alongando-se para oeste através do Amazonas, 

adentrando os países vizinhos. Quanto à umidade, a região se caracteriza por apresentar 

condições climáticas diversas, variando desde o superúmido no oeste, úmido e subúmido seco 

no norte de Roraima (IBGE, 1990). 

 

As Planícies Interioranas são áreas de depósitos fluviais holocênicos com dimensões 

expressivas, localizadas ao longo dos grandes rios, entre eles o rio Negro (IBGE, 1991). Essa 

região apresenta clima megatérmico, as temperaturas mantêm-se elevadas em qualquer época 

do ano, com médias térmicas anuais compreendidas entre 24 ºC e 27 ºC (IBGE, 1990). 

 

A Depressão da Amazônia Central é a unidade de maior extensão da região, porém apenas 

uma faixa dela está inserida na bacia do rio Negro (porção sul). Devido aos seus elevados 

índices térmicos, essa área possui clima megatérmico em toda sua extensão, apresentando 

temperaturas elevadas em qualquer época do ano, sendo registradas médias anuais variando 

de 23 ºC a 27 ºC (IBGE, 1990). 

 

O Planalto Negro-Jari, como o próprio nome sugere, é uma unidade que se dispõe, de maneira 

alongada, entre a margem direita do rio Negro e as proximidades do rio Jari, sendo que apenas 

uma parte dessa região está inserida na bacia estudada. O clima da região é megatérmico 

tropical muito quente e úmido, as temperaturas mantêm-se elevadas todos os meses do ano, 

com médias anuais compensadas entre 25 ºC e 27 ºC (IBGE, 1990). 

 

Sobre a cobertura vegetal da bacia, a mesma segue o padrão da Região Amazônica, ou seja, 

existe a predominância de florestas densas, perenes, com grande riqueza florística e 

significativa biomassa. Há matas de terra-firme e matas inundadas de várzea 

(DNAEE/ELETROBRÁS, 1984). Informações mais detalhadas podem ser encontradas em 

DNPM (1978). 

 

Guyot et al. (1993) realizaram trabalho com o objetivo de estabelecer balanço hídrico da bacia 

do rio Negro e uma regionalização das descargas médias anuais, de forma a permitir estimar a 

vazão média do rio Negro em Manaus. O valor médio estimado foi de 28.400 m
3
/s para o 

período de 1973 a 1992. 
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No que se refere ao regime das precipitações na região, o trabalho dos referidos autores 

mostra que as médias anuais mais baixas encontram-se na região de Roraima (alto rio Branco) 

com 1400 mm, com máximo mensal em junho e julho. Uma pluviometria mais elevada, 

variando de 2000 a 3600 mm, com máximo em maio e junho, é encontrada na porção da bacia 

do rio Negro à montante da confluência com o rio Branco. A parte meridional da bacia tem 

valores intermediários, cerca de 2000 a 2600 mm por ano. 

 

Está em andamento um amplo programa internacional de estudos científicos, envolvendo 

Brasil, Equador, Bolívia e França, denominado HiBAm – Hidrologia e Geoquímica da Bacia 

Amazônica (HiBAm, 2000). Esse programa, iniciado em 1982, visa o estudo de aspectos 

hidrológicos, hidráulicos e sedimentológicos na região Amazônica. As seguintes instituições 

estão envolvidas nesse projeto: IRD – Institut de Recherche pour le Développement (França), 

ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica (Brasil), UnB – Universidade de Brasília 

(Brasil), SENAMHI – Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Bolívia), IQ/UMSA – 

Instituto de Investigaciones en Química / Universidad Mayor de San Andrés, La Paz 

(Bolívia), INAMHI – Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Equador). 

 

Dentre os aspectos hidrológicos, pode-se destacar como objetivos aplicados do HiBAm: 

 

 Ampliar a rede de estações de teletransmissão via satélite para um monitoramento mais 

satisfatório das condições hidrológicas regionais; 

 

 Melhorar a modelagem das cheias do Amazonas para uma previsão mais satisfatória das 

inundações e estiagens; 

 

 Estimar o impacto da variabilidade hidrológica na bacia para um manejo sustentável dos 

recursos hídricos; 

 

 Estender os conhecimentos metodológicos adquiridos sobre a bacia do Amazonas às 

outras grandes bacias hidrográficas do Brasil (Tocantins, São Francisco, Paraguai-

Paraná.). 
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Molinier et al. (1994) afirmam que um dos objetivos do programa HiBAm é conhecer as 

vazões e suas variações sazonais nos diferentes afluentes do rio Amazonas bem como fazer 

melhor estimativa das contribuições hídricas ao oceano Atlântico. Nesse trabalho foi realizado 

um balanço hídrico para a totalidade da bacia amazônica, utilizando os dados de 90 estações 

hidrométricas, que correspondem a 11 sub-bacias. Dos resultados do trabalho, destaca-se o 

fato de que a sub-bacia do rio Negro é uma das que recebe as mais elevadas precipitações 

(2500 mm/ano) e, devido aos altos coeficientes de escoamento observados (superiores a 

50%), proporcionam vazões específicas altas (superiores a 40 l/s/km
2
). Assim, a bacia do rio 

Negro, cuja área representa 11 % da totalidade da bacia do Amazonas, produz 13 % do fluxo 

hídrico. 
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4. METODOLOGIA 

 

 

4.1. ESTUDO E SELEÇÃO DE MODELO 

 

Nessa fase do trabalho, identificaram-se e reuniram-se cinco modelos hidrológicos conceituais 

que, a priori, são apropriados para a obtenção dos objetivos propostos, são eles: GR3, GRH, 

IPHMEN, MODHAC e SMAP. 

 

Os cinco modelos citados tiveram a estrutura conceitual e o equacionamento matemático 

estudados, buscando-se com isso o entendimento detalhado do funcionamento de cada um dos 

modelos. 

 

Com base na revisão bibliográfica realizada, alguns critérios foram determinantes na 

definição do modelo a ser usado neste trabalho: o número de parâmetros não devia ser 

excessivo; os parâmetros, na medida do possível, devem ter relação física com os processos 

que representam; facilidade no uso; e disponibilidade dos dados requeridos para a região em 

estudo. 

 

Dentre os modelos analisados, o IPHMEN é um dos que satisfaz as condições citadas. O 

modelo possui sete parâmetros a serem calibrados, seu uso é simples e os dados requeridos 

estão disponíveis. No que se refere à representação física dos parâmetros, dificilmente um 

modelo conceitual aplicado a uma região tão extensa quanto a região alvo deste trabalho 

guardará plenamente tal relação. A revisão bibliográfica realizada sobre escalas hidrológicas 

abordou esse problema. 

 

Um outro aspecto observado foi o fato de poder se dispor do código fonte do modelo 

IPHMEN, podendo adequá-lo para receber valores elevados de vazão, característicos da 

região em estudo. Nesse caso, o modelo não precisou de ajustes na sua estrutura conceitual, 

mas foi necessário fazer algumas modificações nas subrotinas de leitura dos dados de entrada 

e plotagem dos resultados. Destaca-se que esse fato, aparentemente simples, poderia ter 

inviabilizado o uso do modelo, caso o código fonte não estivesse disponível. 
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4.2. COLETA DE DADOS 

 

Aproveitando o convênio existente entre a Universidade de Brasília – UnB, em particular o 

Departamento de Engenharia Civil e Ambiental, e o Institut de Recherche pour le 

Développment – IRD e também a continuidade do projeto HiBAm, buscou-se, de forma 

efetiva, a colaboração desse instituto, por meio de seus pesquisadores, no que se refere à troca 

de conhecimentos científicos e obtenção dos dados da região Amazônica. 

 

Dessa forma, foram obtidos os dados das sub-bacias definidas pelas 32 estações 

fluviométricas existentes na bacia do rio Negro, além de informações digitais de tipo de solo, 

cobertura vegetal, geologia e a rede de drenagem da bacia – digitalizada sobre imagens de 

radar, o que proporciona uma boa precisão na definição do traçado da rede. 

 

Os dados pluviométricos mensais, usados neste trabalho, provêm do banco de dados da 

Universidade de Delaware nos EUA e encontram-se agrupados anualmente de 1980 a 1990, 

em coordenadas geográficas, espacialmente distribuídos numa malha retangular de 0,25 x 

0,25 grau terrestre, disponível para toda a América do Sul (Legates e Willmott, 1990a). Esses 

dados provêm do “Global Air Temperature and Precipitation Data Archive” e podem ser 

encontrados no CD-ROM GISHydro 97. 

 

No que se refere à evapotranspiração potencial, tal informação é bastante escassa na região 

em estudo, situação que se observa também para outras localidades da bacia Amazônica. 

Identificado esse aspecto, buscou-se alternativas para a estimativa dessa variável, sem a qual a 

modelagem hidrológica, proposta neste trabalho, ficaria comprometida. 

 

Com os dados de temperatura também provenientes do banco de dados da Universidade de 

Delaware, encontrados no CD-ROM mencionado anteriormente, e também em coordenadas 

geográficas, espacialmente distribuídos numa malha retangular de 0,25 x 0,25 grau terrestre, 

disponível para toda a América do Sul, no período de 1980 a 1990 (Legates e Willmott, 

1990b) e com os dados de radiação líquida incidente, compreendendo o período de julho/83 a 

junho/91, interpolados numa malha de 2,5 x 2,5 graus terrestres e provenientes do 

“International Satellite Cloud Climatology Project” também disponível no CD-ROM 

mencionado, foi possível realizar a estimativa da evapotranspiração potencial pelo método de 

Priestley-Taylor para o período de novembro/83 a outubro/90, definindo, portanto, o período 
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de sete anos para o qual foi realizada a modelagem hidrológica proposta nos objetivos deste 

trabalho. 

 

 

4.3. METODOLOGIA PARA TRATAMENTO DAS VARIÁVEIS E GERAÇÃO DAS 

SUB-BACIAS 

 

Entre as 32 estações fluviométricas existentes na bacia do rio Negro, identificou-se que 20 

delas possuem dados referentes ao período de novembro/83 a outubro/90. Dessas 20 estações, 

três apresentavam falhas a nível mensal e foram preenchidas por técnicas de regressão, onde 

buscou-se a correlação entre os dados da estação com falha e os dados de uma estação 

vizinha. O tipo de regressão utilizado foi regressão simples, sendo que o critério utilizado para 

a definição da função de regressão (linear ou não-linear) e da estação a ser usada para 

correção de outra com falha foi o maior coeficiente de correlação obtido entre os testes 

realizados, onde, para cada estação com falha, foram variadas as funções de regressão e as 

estações. 

 

Os dados de precipitação, temperatura e radiação líquida incidente precisaram de 

reamostragem estatística para se adequarem à resolução espacial de 0,5 x 0,5 grau terrestre 

exigida pelo plano digital de informação de dados climáticos da América do Sul (Maidment, 

et al., 1997), de onde foram extraídas as células georreferenciadas que se superpõem aos 

limites da bacia do rio Negro. Todas essas operações foram realizadas utilizando-se o SIG 

ArcView da ESRI (Environmental Systems Research Institute). 

 

Os dados de precipitação e temperatura, com resolução espacial originalmente de 0,25 x 0,25 

grau terrestre, foram interpolados pelo método do inverso do quadrado da distância e os 

quatro vizinhos mais próximos, assim, o valor resultante para cada célula de 0,5 x 0,5 grau 

terrestre foi exatamente a média aritmética dos quatro valores adjacentes. 

 

Os dados de radiação líquida incidente foram reamostrados utilizando o método do inverso do 

quadrado das distâncias e os 12 vizinhos mais próximos, passando da resolução espacial de 

2,5 x 2,5 graus terrestres para 0,5 x 0,5 grau terrestre. 
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Os dados de precipitação, temperatura e radiação líquida incidente, para o período de sete 

anos considerado, agora com resolução espacial de 0,5 x 0,5 grau terrestre, foram introduzidos 

no plano de informação georreferenciado, denominado “dados_rio_negro.shp”, compatível 

com ArcView. Esse plano de informação foi usado para geração dos dados de 

evapotranspiração potencial, por meio da equação de Priestley-Taylor, utilizando um 

programa computacional escrito em linguagem Avenue (linguagem própria do ArcView). 

Posteriormente esses dados de evapotranspiração potencial foram introduzidos no plano 

“dados_rio_negro.shp”, estabelecendo a referência espacial para essa variável. 

 

A bacia hidrográfica do rio Negro, suas 20 sub-bacias de interesse e mais duas sub-bacias, 

alvos da regionalização dos parâmetros do modelo IPHMEN, foram delimitadas por meio de 

sistema de informação geográfica (SIG), utilizando-se o modelo digital de elevações (MDE) 

global da variável altimetria, proveniente do U. S. Geological Survey – USGS; a rede de 

drenagem digitalizada e um algoritmo, para processamento do MDE, desenvolvido no Center 

for Research in Water Resources/University of Texas at Austin – CRWR/UT. O detalhamento 

desse processo é apresentado no capítulo 6. 

 

Efetuou-se a interseção do plano de informação digital, contendo os polígonos das sub-bacias, 

com o plano de informação constituído pelas células de 0,5 x 0,5 grau terrestre que contém os 

dados de precipitação e evapotranspiração potencial. A resolução espacial adotada implicou 

em 297 células para a cobertura das 24 sub-bacias que totalizam 708.612,5 km
2
 de área 

superficial, calculada com base no MDE. 

 

Como o IPHMEN é um modelo do tipo concentrado, os dados de precipitação e 

evapotranspiração potencial foram integralizados para cada uma das 24 sub-bacias delineadas, 

de forma a se obter séries de precipitação e evapotranspiração potencial médias. Esse 

processo foi executado utilizando sistema de informação geográfica e planilha eletrônica, da 

seguinte forma: para cada uma das 24 sub-bacias foi feita a interseção com o plano de 

informação que contém os referidos dados (plano constituído pelas células de 0,5 x 0,5 grau 

terrestre de resolução espacial), de forma a que os limites de uma dada sub-bacia cortassem as 

células, separando das demais células apenas aquelas que preenchem o interior do polígono 

que representa a sub-bacia; em seguida, a área de cada célula e dos fragmentos de célula (que 

se ajustam ao contorno da sub-bacia) foram determinadas com auxílio do SIG; as séries de 

precipitação e evapotranspiração potencial médias mensais foram determinadas em planilha 
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eletrônica, sendo que o valor de um determinado mês é calculado pelo somatório da 

multiplicação entre o valor da variável contida numa célula e o seu respectivo fator de área, 

determinado pela relação entre a área da célula e a área total da sub-bacia. 

 

Como forma de avaliar a consistência dos dados, realizou-se a análise dos dados observados, 

em todas as 20 estações, quanto a valores anuais. O procedimento usado consistiu em (Tucci, 

1998): determinar o total anual de precipitação (P, mm), evapotranspiração potencial (E, mm) 

e vazão (Q, mm); calcular anualmente P – Q, coeficiente de escoamento (C = Q/P) e a série 

desses valores; comparar P – Q com E, onde deve ocorrer E > P – Q. 

 

Das 20 sub-bacias existentes, observou-se que sete não satisfaziam a condição imposta e 

necessária de E > P – Q, sendo a fonte de erro discutida neste trabalho no capítulo 6. 

 

 

4.4. CALIBRAÇÃO DO MODELO 

 

O modelo IPHMEN foi calibrado em todas as 13 sub-bacias, remanescentes do processo de 

análise de consistência dos dados, buscando-se a identificação do comportamento e da 

variação dos parâmetros em função das características físicas dessas sub-bacias. 

 

Os dados disponíveis para a simulação foram separados em dois períodos, um de 60 meses 

para a fase de calibração e outro de 24 meses, reservado para a fase de verificação do ajuste 

dos parâmetros obtidos na fase anterior (split-test). 

 

Dos sete parâmetros do modelo, apenas três foram submetidos ao processo de otimização pelo 

método da rotação das coordenadas, apresentado por Rosenbrock (1960, apud Tucci, 1998): 

parâmetro “a” que representa a parcela constante de infiltração na equação que estabelece a 

capacidade de infiltração mensal; parâmetro “b” que estabelece a parcela relativa entre a 

capacidade de infiltração e o estado do armazenamento de água no solo; e o parâmetro “c” 

que relaciona o volume percolado com o estado do armazenamento de água no solo. 

 

Os demais parâmetros foram calibrados manualmente, respeitando os limites de variação 

possível para cada um deles e a coerência do valor adotado. São eles: parâmetros “Ks” e 

“Kb”, respectivamente os coeficientes de propagação superficial e subterrâneo; parâmetro “r” 
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que controla o coeficiente que gera escoamento superficial, quando o total precipitado em um 

determinado mês é menor do que a capacidade de infiltração nesse mesmo mês; e parâmetro 

“ ” que estabelece o quanto a evapotranspiração real deve ser afetada pela relação entre o 

estado de armazenamento de água no solo e sua capacidade máxima de armazenamento. 

 

Para que o modelo inicie o processo de calibração automática é necessário fornecer um 

conjunto inicial dos sete parâmetros e um conjunto de espaçamento de pesquisa para os 

parâmetros submetidos à otimização automática. 

 

Neste trabalho, a metodologia de calibração dos parâmetros para cada sub-bacia foi a 

seguinte: 

 

 Os valores dos sete parâmetros foram adotados empiricamente como sendo a = 100 

mm/mês, b = -0,5 1/mês, c = 0,1 1/mês, Ks = 1 mês, Kb = 4 meses, r = 10 e  = 10. Os 

espaçamentos de pesquisa foram estimados em 1, 0,05 e 0,003, respectivamente para os 

parâmetros “a”, “b” e “c”. A estimativa dos valores de cada espaçamento foi realizada 

com base em testes feitos previamente com o modelo; 

 

 O modelo é executado com esses valores e os indicadores da qualidade do ajuste são 

calculados: coeficiente de determinação e desvio padrão entre as vazões observadas e 

calculadas; e o erro no volume; 

 

 Os valores de “r”, “ ”, “Ks” e “Kb” são alterados, manual e separadamente, buscando-se 

a melhora dos indicadores de qualidade a cada nova simulação. Encontrados os valores 

dos quatro parâmetros citados, os mesmos eram momentaneamente dados como 

“verdadeiros” para a sub-bacia; 

 

 Em seguida, a atenção voltava-se para os três parâmetros submetidos à otimização 

matemática. Ressalta-se que os valores desses parâmetros, resultantes do processo de 

otimização, são dependentes dos seus valores iniciais, dos espaçamentos de pesquisa e da 

função a ser minimizada. Dessa forma, todos esses aspectos foram sistematicamente 

variados, buscando-se o melhor ajuste possível em termos dos indicadores de qualidade 

citados e, principalmente, da coerência do conjunto de valores dos parâmetros. Assim, o 
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conjunto final de parâmetros escolhido é resultante da melhor combinação entre valores 

iniciais do parâmetro, espaçamentos de pesquisa e função minimizada; 

 

 Esse conjunto de parâmetros é, então, submetido a um ajuste fino, principalmente para 

reavaliar os valores dos quatro parâmetros ajustados manualmente antes do processo de 

otimização matemática. 

 

Dessa forma, quando qualquer alteração nos valores dos parâmetros de um conjunto 

determinado, segundo a metodologia descrita, produzem perda na qualidade do ajuste entre 

valores de vazão observados e calculados, então, o referido conjunto é dado como o mais 

adequado para a sub-bacia, iniciando-se a fase de verificação. 

 

 

4.5. VERIFICAÇÃO DO MODELO 

 

O processo de verificação constitui-se em fase indispensável no uso de modelos para previsão 

do comportamento hidrológico em uma bacia hidrográfica. 

 

Esse procedimento consiste em avaliar o conjunto de parâmetros determinado na fase de 

calibração. Para esse processo são utilizados os dados de precipitação, evapotranspiração 

potencial e vazão correspondente ao período de 24 meses (novembro/88 a outubro/90) que 

não foram fornecidos ao modelo na fase de calibração dos parâmetros ora avaliados. 

 

A verificação demonstra se o ajuste dos parâmetros está satisfatório ou não. Neste trabalho, 

igualmente como na fase de calibração, os indicadores de qualidade do ajuste são o 

coeficiente de determinação, o desvio padrão entre os dados observados e calculados e o erro 

no volume. 

 

 

4.6. REGIONALIZAÇÃO DOS PARÂMETROS DO MODELO 

 

O estudo de regionalização dos parâmetros do modelo foi realizado com o objetivo de se 

estabelecer correlações matemáticas entre os valores dos parâmetros do modelo ajustados às 

13 sub-bacias e as características físicas dessas mesmas sub-bacias. 
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Além de informações fisiográficas e hidrológicas, como área de drenagem e precipitação 

média anual foram reunidas informações de cobertura vegetal e tipo de solo paras as sub-

bacias de interesse. 

 

As informações de cobertura vegetal e tipo de solo provêm do banco de dados do projeto 

HiBAm. Entretanto, tais informações estão disponíveis apenas para a área da bacia do rio 

Negro pertencente ao território brasileiro, cerca de 83% da área total da bacia hidrográfica. 

Esse fato, de certa maneira, compromete os resultados desse estudo de regionalização, o que 

pode levar à necessidade de se desconsiderar algumas sub-bacias, por ausência de 

informações. 

 

A metodologia empregada consiste em estabelecer regressões lineares ou não-lineares, 

simples ou múltiplas entre os parâmetros ajustados do modelo (variáveis dependentes) e as 

características físicas e de cobertura das sub-bacias (variáveis independentes). 

 

Inicialmente, para um determinado parâmetro parte-se de modelos de regressão linear simples 

e posterior e gradativamente as demais informações vão sendo incorporadas à equação de 

regressão (regressão múltipla). Igual procedimento é realizado para a regressão não-linear. 

 

A equação linear é do tipo: 

 

y = a0 + a1x1 + a2x2 + ... + anxn (4.1) 

 

A equação não-linear é do tipo: 

 

y = a0x1
a1

x2
a2

...xn
na

 (4.2) 

 

Essa equação é linearizada por meio de transformação logarítmica, obtendo-se: 

 

ln(y) = ln(a0) + a1ln(x1) + a2ln(x2) + ... + anln(xn) (4.3) 
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Para a equação linearizada, o erro padrão (EP) refere-se aos logaritmos da variável 

dependente e não ao valor original da variável. Nesse caso é necessário o cálculo do erro 

padrão fatorial que é dado por 
s

f e , onde s é o erro padrão dos logaritmos de y. 

 

Prevê-se também a geração de deflúvios na estação linimétrica de Santa Maria do Boi Açu e 

em uma seção no rio Negro, imediatamente a montante da confluência dos rios Negro e 

Branco (seção denominada Negro) utilizando-se diretamente os conjuntos de parâmetros do 

modelo calibrados nas demais sub-bacias e que sejam representativos daquelas seções citadas. 

Essa representatividade deve ser entendida como sendo proveniente de características 

semelhantes entre as sub-bacias onde se deseja a geração de deflúvios e as sub-bacias que 

deram origem aos conjuntos de parâmetros. Nesse caso, são observados características 

fisiográficas, características da pluviometria (estatísticas), localização, rio principal da sub-

bacia, cobertura e tipo de solo predominantes. 

 

Os deflúvios determinados por regionalização matemática e por transferência direta 

(translação) – obtidos conforme o parágrafo anterior – serão comparados, visando a 

identificação de comportamento hidrológico na região, onde supõe-se haver diferenças no 

processo de transformação de chuva em vazão nas porções do rio Negro e do rio Branco, visto 

que se tratam de regiões com características distintas no que se referem ao regime 

pluviométrico (totais anuais, distribuição temporal, estatísticas das séries), tipo de solo e 

cobertura. 
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5. DESCRIÇÃO DO MODELO IPHMEN 

 

 

5.1. INTRODUÇÃO 

 

O IPHMEN é um modelo com intervalo de tempo mensal utilizado para obter uma resposta 

rápida do comportamento precipitação-vazão de uma bacia e a extensão da série com base na 

precipitação. 

 

A descrição do modelo, apresentada neste capítulo, é fundamentada nas informações 

apresentadas em Tucci (1998). 

 

 

5.2. ESTRUTURA DO MODELO 

 

O modelo tem três algoritmos básicos: 

 

 Distribuição de volume; 

 Propagação dos escoamentos superficial e subterrâneo; 

 Otimização dos parâmetros. 

 

5.2.1. Distribuição de Volume 

 

O modelo utiliza a equação da continuidade (Equação 5.1) para estabelecer o balanço de 

volumes da camada superior do solo (Figura 5.1). 

 

dS

dt
I t T t E t( ) ( ) ( )  (5.1) 

 

onde S é o armazenamento na camada superior do solo (mm); I(t) é a infiltração (mm/mês); 

T(t) é a percolação (mm/mês); E(t) a evapotranspiração real (mm/mês) e t o tempo (mês). 
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Figura 5.1 – Balanço de volumes 

 

A infiltração e a percolação são relacionadas com o armazenamento da seguinte forma: 

 

I(t) = a + b.S(t) (5.2) 

 

T(t) = c.S(t) (5.3) 

 

onde a (mm/mês), b (1/mês) e c (1/mês) são parâmetros do modelo a serem calibrados. Tais 

parâmetros são baseados nos parâmetros da equação de Horton, sendo: 

 

Ioa  (5.4) 

 

Io

IbIoh
b

)).((ln
 (5.5) 

 

Io

Ibh
c

).(ln
 (5.6) 

 

Io e Ib representam a capacidade máxima e mínima de infiltração e h = exp(-k), onde k é um 

parâmetro que caracteriza o decaimento da curva de infiltração. No IPHMEN, os parâmetros 
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a, b e c dificilmente guardam relação específica com os experimentos de Horton, mas 

permitem estabelecer um balanço dos macroprocessos no tempo. 

 

A capacidade máxima de armazenamento do solo (Smax) ocorre quando a infiltração é igual à 

percolação, ou seja o solo está com a sua menor capacidade de infiltração e máxima 

percolação. Sendo assim, igualando-se os termos da direita das equações 5.2 e 5.3, tem-se: 

 

bc

a
Smax  (5.7) 

 

A evapotranspiração real (E) é estimada com base na evapotranspiração potencial (Ep) e na 

relação entre o estado do armazenamento e sua capacidade máxima, por meio da seguinte 

equação: 

 

)]
)(

.exp(1).[()(
maxS

tS
tEptE  (5.8) 

 

A relação E/Ep depende do parâmetro  e da relação S/Smax. Na Figura 5.2 pode-se 

observar a relação entre E/Ep, S/Smax e o referido parâmetro. Quanto maior for o valor de , 

maior será a evapotranspiração real. 

 

Figura 5.2 – Relação entre E/Ep e S/Smax para diferentes valores de  

Fonte: Tucci (1998) 

 

A equação 5.1 pode ser analisada para duas condições específicas:  
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Condição 1: quando a precipitação é maior do que a infiltração, P(t) > I(t), nesse caso, a 

capacidade de infiltração é satisfeita em cada instante e I(t) pode ser representado pela 

equação 5.2. 

 

Condição 2: quando P(t) < I(t), nesse caso, a capacidade de infiltração é menor do que a 

potencial e toda a precipitação se infiltra. Nesse caso, devido à distribuição espacial desses 

processos ao longo do mês, poderá existir escoamento superficial que não seria retratado já 

que toda a precipitação se infiltra. Portanto, há uma equação que determina uma parcela de 

escoamento superficial que é gerado pela bacia em função da relação P(t)/I(t). 

 

A parcela de precipitação que infiltra e a que gera escoamento superficial direto são, 

respectivamente: 
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A função introduzida depende de r e P/I. Na Figura 5.3 pode-se observar a tendência dessas 

variações. Quanto maior o valor de r menor é o coeficiente que gera escoamento superficial. 

Deve-se ressaltar que esta função só é utilizada quando P < I. 

Figura 5.3 –Variação da função que gera escoamento superficial direto 

Fonte: Tucci (1998) 
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Observa-se que o termo de evapotranspiração introduz não-linearidade na equação 5.1. Para 

linearizar essa equação faz-se uma aproximação de primeira ordem no termo da 

evapotranspiração, utilizando-se a fórmula de Taylor: 
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t SS
dS
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SFSFE  (5.11) 

 

Desenvolvendo a equação 5.11, tem-se: 
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Fazendo as devidas multiplicações e, posteriormente, reorganizando os termos, a equação 

resultante é: 
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Substituindo as equações 5.2, 5.3 e 5.13 na equação 5.1, obtêm-se a seguinte equação 

diferencial: 
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quando P(t) > I(t), 

 

bc
S

S

S
tEpw t ).exp(.).(

maxmax

 (5.15) 

 

).1).(.exp().()(
maxmax S

S

S

S
tEptEpam tt  (5.16) 

 

 

 



 57 

quando P(t) < I(t), 

 

c
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 (5.17) 

 

).1).(.exp().()(
maxmax S

S

S

S
tEptEpPim tt  (5.18) 

 

A solução da equação 5.14 para o intervalo t, t+1 é: 
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Para estimar o volume superficial também se faz a seguinte distinção: 

 

 Para P(t) > I(t). Nesse caso, conhecido I(t), onde I(t+1) é obtido da equação 5.2, já que 

S(t+1) foi estimado pela equação 5.19, o volume superficial Vs é dado por: 
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 Para P(t) < I(t). Nesse caso o volume superficial Vs é estimado pela equação 5.10. 

 

O volume percolado é estimado por: 

 

tc
tStS
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Deve-se registrar que a condição P(t) < I(t) possui um caso particular onde Pi > I(t+1). Nesse 

caso, verifica-se que dentro do intervalo mensal, a curva de infiltração cruza a da precipitação 

criando duas situações diferentes. Assim, o intervalo mensal é dividido em dois períodos 

distintos [0, tx] e [ tx, t- tx]. 
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O primeiro período [0, tx] é tratado com as equações referentes à condição P(t) < I(t), em 

seguida é determinado o S(tx) pela substituição de I(t) por Pi na equação 5.2. O tx é obtido 

pela equação 5.19 substituindo o S(t+1) pelo S(tx). 

 

O segundo período [ tx, t- tx] é tratado com as equações referentes à condição P(t) > I(t), 

sendo que o S(t) é substituído por S(tx) em tais equações. 

 

5.2.2. Propagação dos Escoamentos Superficial e Subterrâneo 

 

Os escoamentos superficial e subterrâneo são propagados pelo modelo de reservatório linear 

simples. As equações para a propagação superficial, subterrânea e total são respectivamente: 

 

)]/exp(1).[(1()/exp().()1( KsttVsKsttQstQs  (5.22) 

 

)]/exp(1).[(1()/exp().()1( KbttVpKbttQbtQb  (5.23) 

 

)1()1()1( tQbtQstQ  (5.24) 

 

onde, 

 

Qs é o escoamento superficial, Qb é o escoamento subterrâneo e Q é escoamento total. Ks 

(mês) é o coeficiente de propagação superficial e representa o tempo de esvaziamento do 

reservatório superficial. O parâmetro Kb (mês) é o coeficiente de propagação subterrânea e 

representa o tempo de esvaziamento do reservatório subterrâneo. 

 

O fluxograma do algoritmo hidrológico do modelo IPHMEN é representado na figura 5.4. 
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Figura 5.4 – Fluxograma da parte hidrológica do IPHMEN 

 

Qs(t+1)=Qs(t).exp(-1/Ks)+Vs(t+1).[1-exp(-1/Ks)]    (5.22)

Qb(t+1)=Qb(t).exp(-1/Kb)+Vp(t+1).[1-exp(-1/Kb)]   (5.23)

Q(t+1)=Qs(t+1)+Qb(t+1)                                       (5.24)

S(t)=S(t+1)

I(t)=I(t+1)

Vs=0

Vp=0

t=1

Pi = P[1-(P/I)2/(P/I+r)]                                                  (5.9)

Vs = P.[(P/I)2/(P/I+r)]                                                   (5.10)

w = Ep(t). /Smax.exp(- .S(t)/Smax)+c                         (5.17)

m = Pi-Ep(t)+Ep.exp(- .S(t)/Smax).(1+ .S(t)/Smax)     (5.18)

S(t+1) = m/w.(1-exp(-w. t))+S(t).exp(-w. t)                  (5.19)

I(t+1) = a + b.S(t+1)                                                     (5.2)

a, b, c, Ks, Kb, r, 

P, Ep, Qbi

Smax = a/(c-b)     (5.7)

S(t) = Qbi/c

t = 1

Vs = 0

Vp = 0

Qb = Qbi

Qs = 0
S(t) > Smax

S(t) = Smax

Qb = Smax*c

Qs = Qbi - Qb

I(t) = a + b.S(t)           (5.2)

P(t) > I(t)

w = Ep(t). /Smax.exp(- .S(t)/Smax)+c-b                     (5.15)

m = a-Ep(t)+Ep(t).exp(- .S(t)/Smax).(1+ .S(t)/Smax)  (5.16)

S(t+1) = m/w.(1-exp(-w. t))+S(t).exp(-w. t)                 (5.19)

I(t+1) = a + b.S(t+1)                                                    (5.2)

Vs = Vs + {P-[I(t+1)+I(t)]/2}. t                                     (5.20)

Vp = Vp + [S(t+1)+S(t)]/2.c. t                                     (5.21)

Pi > I(t+1)

S(tx) = -a/b+Pi/b                              (5.2)

tx = -ln[(S(tx)-m/w)/(S(t)-m/w)]/w     (5.19)

Vp = [S(tx)+S(t)]/2.c. t                    (5.21)

S(t) = S(tx)

t = 1- tx

Vp = [S(t+1)+S(t)]/2.c. t     (5.21)

Não Sim

SimNão

Não

Sim
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5.2.3. Otimização dos Parâmetros 

 

O método de otimização dos parâmetros é o de Rosenbrock. Para que o modelo otimize é 

necessário especificar a função objetivo desejada e os parâmetros de otimização. Existem 

duas funções objetivos na versão original do modelo (Função 1 e Função 2) e, neste trabalho, 

foram acrescentadas mais duas opções (Função 3 e Função 4). 

 

As funções objetivos são as seguintes: 
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onde, 

 

Qo é a vazão observada e Qc a vazão calculada. 

 

A função 1 enfatiza o melhor ajuste de valores relativos e não garante a preservação da 

diferença mínima entre os volumes observados e calculados. 

 

A função 2 tende a estabelecer melhor aderência das vazões altas, segundo o exemplo (Lanna, 

1999): supondo que as vazões observadas sejam 100 e 1, respectivamente no período úmido e 

seco, e que os valores calculados sejam 110 e 10, nesse caso a contribuição do primeiro erro é 
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(100-110)
2
 = 100 e a do segundo é (1-10)

2
 = 81, ou seja, o erro do termo referente à vazão alta 

é maior. 

 

A função 3, ao contrário da função 2, busca um melhor ajuste às vazões baixas. Com base nos 

valores do exemplo anterior, observa-se que a contribuição do primeiro termo é (100-

110)
2
/[(100+110)/2] = 0,95 e a do segundo é (1-10)

2
/[(1+10)/2] = 14,7. 

 

A função 4 estabelece um ajuste intermediário entre as duas funções anteriores, no caso 

ilustrado, a contribuição do primeiro erro é |100-110| = 10 e a do segundo é |1-10| = 9. 

 

O método de otimização busca a minimização da função objetivo escolhida, dessa forma, a 

prioridade de ajuste é sempre a minoração dos termos que mais contribuem para o aumento 

global do valor da função, razão pela qual cada função tem a sua característica em termos de 

privilégios entre ajustes de vazões relativas, altas, baixas ou uma situação intermediária. 

 

A utilização do método exige a especificação de um conjunto inicial de parâmetros. Além 

disso, deve-se definir quais os parâmetros que devem ser otimizados. 

 

Além dos parâmetros iniciais é necessário fornecer o espaçamento inicial de pesquisa (para o 

método de Rosenbrock). Também é necessário fornecer o número máximo de tentativas, o 

número máximos de ciclos de pesquisa, o número máximo de falhas e acertos, os coeficientes 

de aceleração e redução e a precisão utilizada na otimização. 
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6. TRATAMENTO DAS VARIÁVEIS E GERAÇÃO DAS SUB-BACIAS 

 

 

6.1. PRECIPITAÇÃO E EVAPOTRANSPIRAÇÃO POTENCIAL 

 

Conforme abordado na metodologia, os dados de precipitação e temperatura, com resolução 

espacial de 0,25 x 0,25 grau terrestre, e radiação líquida incidente, com resolução espacial de 

2,5 x 2,5 graus terrestres, necessitaram de uma reamostragem estatística para que adquirissem 

resolução espacial de 0,5 x 0,5 grau terrestre. Os dados de temperatura e radiação líquida 

incidente são necessários para se calcular a evapotranspiração potencial pelo método de 

Priestley-Taylor. 

 

A reamostragem estatística e o cálculo da evapotranspiração potencial foram realizados por 

meio de sistema de informação geográfica, utilizando-se o software ArcView da ESRI. 

 

Inicialmente, criou-se um polígono retangular georreferenciado abrangendo a área da bacia 

hidrográfica do rio Negro. Esse polígono foi usado para a interseção com o plano digital de 

informação de dados climáticos da América do Sul que contém as células com resolução 

espacial de 0,5 x 0,5 grau terrestre. A interseção entre os dois planos referidos gerou um 

terceiro plano também com células de 0,5 x 0,5 grau terrestre de resolução espacial que serviu 

como máscara para a introdução das variáveis precipitação, temperatura, radiação líquida 

incidente e evapotranspiração potencial. 

 

A reamostragem dos dados de precipitação e temperatura de 0,25 x0,25 para 0,5 x 0,5 grau 

terrestre foi realizada pelo método do inverso do quadrado das distâncias / quatro vizinhos 

mais próximos. Os dados de radiação líquida incidente foram reamostrados de 2,5 x 2,5 para 

0,5 x 0,5 grau terrestre também pelo método do inverso do quadrado das distâncias, porém se 

usou os 12 vizinhos mais próximos. 

 

O método do inverso do quadrado das distâncias com “n” vizinhos mais próximos é descrito 

pela equação 6.1. 

 

n

i

iij

n

i

ijj xddy
1

2

1

12 ).()(  (6.1) 



 63 

 

Onde, yj é o valor reamostrado, dij é a distância entre o centro da célula j e o ponto i, vizinho 

mais próximo com valor xi. 

 

O cálculo da evapotranspiração potencial foi realizado por meio de um programa escrito em 

linguagem Avenue, desenvolvido no CRWR/UT. Originalmente, esse programa realiza o 

cálculo da evapotranspiração potencial considerando o período equivalente a um ano 

iniciando em janeiro e findando em dezembro, assim, foi necessário fazer uma modificação 

no programa para adaptá-lo ao período de 84 meses requerido neste trabalho. 

 

As figuras 6.1 e 6.2 mostram, respectivamente, a variação espacial e temporal da precipitação 

e da evapotranspiração potencial média no período de sete anos considerados. Nas figuras, 

pode-se visualizar também as células de 0,5 x 0,5 grau terrestre de resolução espacial. 

 

 

Figura 6.1 – Precipitação média no período de sete anos 
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Figura 6.2 – Evapotranspiração potencial média no período de sete anos 

 

Conforme mencionado na metodologia, os dados de precipitação e evapotranspiração 

potencial foram posteriormente concentrados por sub-bacia, conforme exigido pela estrutura 

do modelo IPHMEN. 

 

 

6.2. GERAÇÃO DAS SUB-BACIAS 

 

A geração das sub-bacias foi realizada em sistema de informação geográfica (software 

ArcView) com base no modelo digital de elevações (MDE) global para a variável altimetria, 

em coordenadas geográficas, proveniente do U.S. Geological Survey – USGS (USGS, 2000). 

 

A base do MDE processada pelo USGS para a região Amazônica são as cartas produzidas 

para as Nações Unidas, série International Map of the World, na escala 1:1.000.000, com 
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resolução espacial de 30 segundos de arco terrestre. Tais mapas possuem espaçamento entre 

curvas de nível de 100 metros. A figura 6.3 apresenta a porção do MDE e os limites da bacia 

do rio Negro. 

 

Figura 6.3 – MDE (altimetria) para a bacia do rio Negro 

 

O processamento do MDE, envolvendo os procedimentos necessários para a geração das sub-

bacias foi realizado por meio de um algoritmo desenvolvido no CRWR/UT. Tal algoritmo é 

um pré-processador para ArcView que extrai informações de dados digitais de forma a serem 

usadas por outros programas (GIS Hydro 99, 2000). 

 

O primeiro procedimento para processar o MDE é sobrepor a rede hidrográfica ao MDE e 

realizar a operação para soerguer uniformemente o relevo da bacia, fixando apenas os pixels 

coincidentes com a rede hidrográfica. Essa operação corrige possíveis distorções do MDE e 

melhora significativamente o traçado das sub-bacias. O segundo passo consiste em mais uma 

correção no MDE, conhecida como preenchimento das depressões. Quando uma depressão 

não corresponde a um lago, e sim, resulta do processo de interpolação que gerou o MDE, 

então é necessário que essa depressão seja preenchida de modo a permitir a continuidade do 

fluxo para jusante. 

 

Corrigido o modelo digital de elevações, o algoritmo delineia as sub-bacias com base no 

relevo representado pelo MDE. Obviamente, é necessário definir a localização espacial do 

ponto que representa o exutório de cada sub-bacia desejada. A figura 6.4 mostra as sub-bacias 

traçadas com base no MDE, utilizando-se os procedimentos requeridos pelo algoritmo do 

CRWR/UT. 
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Figura 6.4 – Sub-bacias do Rio Negro 
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6.3. VAZÃO 

 

Observou-se que das 20 estações fluviométricas, com registros de vazão, três apresentam 

falhas a nível mensal, no período de sete anos adotado. Todas as três estações estão 

localizadas na porção da bacia referente ao rio Branco, são elas: Fazenda Bandeira Branca, 

com falhas em 06/90, 08/90, 9/90 e 10/90; Maloca do Cantão, com falhas em 10/88 e 11/88; 

Caracaraí, cujas falhas acontecem em 08/89, 12/89, 01/90, 02/90, 03/90, 04/90, 05/90, 06/90 e 

07/90. 

 

Conforme explicitado na metodologia deste trabalho, os critérios adotados para a definição da 

função de regressão (linear ou não-linear) e a estação a ser utilizada para preenchimento das 

lacunas de outra com falha, foi o maior coeficiente de correlação obtido entre os testes 

realizados. 

 

Assim, para preencher as falhas na estação Fazenda Bandeira Branca foi utilizada a estação 

Maloca do Cantão e vice-versa, ou seja, para se preencher Maloca do Cantão foi utilizada a 

estação Fazenda Bandeira Branca. Esse procedimento foi possível porque os meses com 

falhas em ambas as estações são distintos. Ressalta-se que os dados corrigidos em uma 

estação não foram usados no processo de cálculo da equação de regressão para a outra 

estação. 

 

A equação de regressão que estabelece a correlação entre a estação Fazenda Bandeira Branca 

(dependente) e Maloca do Cantão (independente) é: 

 

790190,0.851353,1 xy  (coeficiente de correlação r = 0,92) (6.2) 

 

Invertendo-se as estações, ou seja, Maloca do Cantão (dependente) e Fazenda Bandeira 

Branca (independente) a equação de regressão é: 

 

073431,1.029428,1 xy  (coeficiente de correlação r = 0,92) (6.3) 

 

A estação Caracaraí teve seus dados preenchidos com base nos dados da estação Fé e 

Esperança, localizada a montante. A equação de regressão é: 
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240443,1.385649,2 xy  (coeficiente de correlação r = 0,92) (6.4) 

 

A tabela 6.1 mostra os valores preenchidos para as três estações. 

 

Tabela 6.1 – Preenchimento de falhas de vazão 

 

 

6.4. ANÁLISE DE CONSISTÊNCIA DOS DADOS 

 

Conforme explicitado na metodologia, a análise de consistência dos dados foi realizada com 

base no balanço hídrico anual, onde deve observar-se que a diferença entre os totais 

precipitados e a lâmina escoada deve ser menor do que o total anual referente à 

evapotranspiração potencial. 

 

Das 20 sub-bacias analisadas, constatou-se problemas de consistência nos dados em sete 

delas: Fazenda Bandeira Branca, Fazenda Passarão, Jalauaca, Louro Poço, Taracá, Uaraçu e 

Vila Conceição. 

 

Nas sub-bacias Fazenda Passarão, Taracá e Uaraçu a série de valores anuais (P-Q) produziu 

valores absurdamente negativos. Nesse caso, a fonte mais provável de erros é o valor da área 

superficial dessas sub-bacias determinadas pelo MDE utilizado, as quais foram subestimadas. 

Comparando-se os valores das áreas das sub-bacias Fazenda Passarão e Uaraçu com seus 

respectivos valores indicados no Sistema de Informações Georreferenciadas de Energia e 

 

Estação Falha Estação usada para regressão Valor na estação (m³/s) Valor estimado (m³/s)

jun/90 225,0 133,7

ago/90 221,8 132,2

set/90 101,2 71,1

out/90 95,8 68,1

out/88 139,7 206,7

nov/88 102,1 147,7

ago/88 442,5 4544,9

dez/88 233,7 2059,4

jan/90 239,8 2126,6

fev/90 249,1 2228,5

mar/90 252,3 2263,9

abr/90 399,2 4000,4

mai/90 778,7 9160,2

jun/90 716,4 8260,3

jul/90 668,4 7579,0

Fazenda Bandeira Branca

Maloca do Cantão

Caracaraí

Maloca do Cantão

Fazenda Bandeira Branca

Fé e Esperança



 69 

Hidrologia da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, percebe-se que os valores da 

área originados pelo MDE são inferiores aos valores indicados pela ANEEL, existindo uma 

diferença entre as duas fontes de 76,10% e 87,07%, respectivamente para Fazenda Passarão e 

Uaraçu. Essa mesma comparação não pôde ser realizada para a sub-bacia Taracá, pois a área 

da mesma não consta no referido sistema de informação da ANEEL. 

 

A sub-bacia Fazenda Bandeira Branca apresentou na série de valores P-Q um valor negativo 

em um único período de 12 meses (11/89 a 10/90). Nesse caso, o erro foi atribuído aos dados 

estimados no processo de preenchimento de falhas, cujos valores encontram-se exatamente 

nesse período temporal. 

 

As sub-bacias Jalauaca, Louro Poço e Vila Conceição não satisfizeram a condição de P-Q<E 

(Tucci, 1998), sendo que a diferença entre as áreas estimadas pelo MDE e as áreas indicadas 

pelo sistema de informação da ANEEL são respectivamente 2,98%, 31,51% e 12,23%, nesse 

caso as áreas foram superestimadas. Para as sub-bacias Louro Poço e Vila Conceição, essa é 

uma das prováveis fontes de erro. Para a sub-bacia Jalauaca, a fonte de erro não foi 

identificada. 

 

As divergências entre os verdadeiros valores das áreas das sub-bacias são de difícil análise em 

virtude do caráter internacional da bacia do rio Negro, onde cada país produz seus próprios 

mapas e cartas geográficas. Assim, as sete bacias citadas foram descartadas do processo de 

modelagem hidrológica deste trabalho. 

 

As sub-bacias Caracaraí e Maloca do Cantão apresentaram os valores do coeficiente de 

escoamento, para os anos onde foram preenchidos dados, mais elevados quando comparados 

aos demais valores observados na série. Entretanto, essas duas sub-bacias foram incorporadas 

ao grupo de sub-bacias dadas como aptas ao processo de modelagem. 
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7. USO DO MODELO E RESULTADOS 

 

 

7.1. ANÁLISE DE SENSIBILIDADE DOS PARÂMETROS DO MODELO 

 

Para estudar a sensibilidade dos parâmetros foram utilizados os dados referentes à sub-bacia 

Caracaraí (área 123.187,20 km
2
) e um conjunto de parâmetros previamente calibrado para 

essa bacia. 

 

Para um determinado parâmetro estudado foram mantidos constantes todos os outros e, para 

cada valor atribuído ao parâmetro, o modelo foi executado, calculando-se os seguintes 

indicadores de sensibilidade: relação de vazões médias (calc./observ.), erro no volume e o 

coeficiente de determinação (R
2
). 

 

A variação dada em cada um dos parâmetros foi de 20% do valor inicial do parâmetro 

(determinado na calibração) para mais e para menos, com passo de 1%. Dessa forma, o 

modelo foi executado 41 vezes para cada parâmetro estudado. As figuras 7.1 a 7.5 apresentam 

os resultados obtidos. 

 

 

 

 

Figura 7.1 – Sensibilidade do parâmetro “a” 
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Figura 7.2 – Sensibilidade do parâmetro “b” 

 

Figura 7.3 – Sensibilidade do parâmetro “c” 
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Figura 7.5 – Sensibilidade do parâmetro “Kb” 

 

Figura 7.6 – Sensibilidade do parâmetro “r” 

 

Figura 7.7 – Sensibilidade do parâmetro “ ” 
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A análise de sensibilidade mostrou que, escolhido um conjunto de parâmetros o mesmo 

parece ser bastante estável quanto a pequenas variações. Os parâmetros que se mostraram 

mais sensíveis foram “a” e “ ”. 

 

Percebe-se que um aumento no valor do parâmetro “a” implica em menores valores para a 

vazão total calculada, com consequente aumento no erro dos volumes simulados. Um 

aumento máximo de 20 % no parâmetro “a” ocasionou um erro no volume de cerca de 10 %. 

Inversamente, percebe-se que uma diminuição no valor do parâmetro estudado ocasiona um 

aumento de vazão calculada, sendo que o erro no volume, para uma variação de 20 % a menos 

no parâmetro, foi de cerca de 12%. 

 

O parâmetro “ ” tem um comportamento semelhante ao parâmetro “a”, ou seja, um aumento 

no parâmetro ocasiona uma diminuição na vazão total calculada e a diminuição do mesmo 

acarreta um aumento na vazão total calculada. Era de se esperar que o erro no volume também 

se comportasse como no caso do parâmetro “a”. Entretanto, isso não ocorreu, visto que a 

diminuição do parâmetro, até o limite de 20% do seu valor inicial, levou a uma melhora no 

erro volumétrico. Provavelmente, esse fato deve-se ao valor do parâmetro “ ” ter sido 

estimado manualmente na fase de calibração, não tendo sido submetido à otimização 

automática, ou seja, o seu valor inicial não era o valor “ótimo”.  

 

Com a metodologia empregada nesse estudo de sensibilidade, os demais parâmetros se 

mostraram muito pouco sensíveis a variações limitadas até 20%, de certa forma contrariando 

a literatura existente sobre o modelo IPHMEN que inclui os parâmetros “b” e “c” no conjunto 

dos parâmetros sensíveis, composto também pelo parâmetro “a” (UFPE/GRH, 1999 e 

Obregon et al., 1999). 

 

 

7.2. ESTIMATIVAS DAS INCERTEZAS DOS VALORES DOS PARÂMETROS DO 

MODELO 

 

Em se tratando do uso de um modelo hidrológico conceitual é importante se estimar as 

incertezas dos valores dos parâmetros calibrados, manualmente ou por técnicas de otimização, 
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visto que esses valores são determinados com base na comparação entre as vazões calculadas 

pelo modelo e as vazões observadas no período simulado. 

 

Melching et al. (1990) apontam algumas fontes de incertezas nos resultados provenientes de 

uma modelagem hidrológica, entre as quais estão a aleatoriedade natural e as incertezas nos 

dados. As incertezas naturais se referem à aleatoriedade temporal e espacial inerentes aos 

fenômenos hidrológicos de transformação de chuva em vazão, enquanto que as incertezas nos 

dados se referem à inexatidão das medidas das variáveis hidrológicas, erros de medição, 

densidade insuficiente da rede de monitoramento, erros de operação de instrumentos, etc. 

 

Como os modelos hidrológicos dependem dos dados hidrológicos em todas as suas fases 

(calibração, verificação e previsão), tais incertezas são transferidas para os resultados 

fornecidos pelo modelo. 

 

Neste trabalho, buscou-se ter uma estimativa das incertezas dos dois parâmetros do IPHMEN 

que se mostraram mais sensíveis, ou seja, os parâmetros “a” e “ ”, por meio da introdução de 

“erros” percentuais na precipitação e na vazão observadas. 

 

A metodologia usada foi a seguinte: para a sub-bacia Caracaraí (área 123.187,20 km
2
), 

variou-se a precipitação em 5% e 10% e nenhuma alteração foi realizada sobre as outras 

variáveis de entrada; variou-se a vazão em 5%, 10%, 15% e 20% do seu valor 

observado e, igualmente, as demais variáveis não sofreram alteração; em seguida, o modelo 

foi executado separadamente para cada uma das 12 situações descritas, mantendo-se fixo o 

conjunto de parâmetros previamente calibrado, com exceção do parâmetro estudado que foi 

submetido à otimização matemática. Assim, o modelo foi executado 24 vezes, 12 vezes 

analisando o parâmetro “a” e outras 12 vezes analisando o parâmetro “ ”. 

 

O objetivo foi determinar qual a variação percentual do valor do parâmetro necessária para 

absorver o “erro” introduzido nos dados de entrada, de forma a ser mantido uma qualidade de 

ajuste satisfatória entre as vazões calculadas e “observadas”, e, assim, estimar a incerteza no 

valor do parâmetro do modelo IPHMEN. 

 

As figuras 7.8 a 7.11 mostram os resultados obtidos 
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Figura 7.8 – Variação na precipitação x variação no parâmetro “a” 

 

Figura 7.9 – Variação na vazão x variação no parâmetro “a” 

 

Figura 7.10 – Variação na precipitação x variação do parâmetro “ ” 
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Figura 7.11 – Variação vazão x variação no parâmetro “ ” 
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produzem variações positivas no valor do parâmetro “a”. A análise da figura 7.9 mostra que a 

variação máxima no valor do parâmetro “a” foi de +30%, quando a vazão foi diminuída em 

20%. A variação percentual do parâmetro “a” em função da variação percentual da vazão é 

obtida pela equação 7.2, determinada por regressão linear simples (método dos mínimos 

quadrados), com coeficiente de correlação igual a 0,995. 

 

VVVA .412,1156,0  (7.2) 

 

onde, VA é a variação percentual do parâmetro “a” e VV é a variação percentual da vazão. 

 

Os resultados obtidos para o parâmetro “ ” mostraram uma tendência de variação coerente 

desse parâmetro, quando submetido às variações tanto de precipitação quanto de vazão, ou 

seja, aumentos na precipitação e na vazão causaram respectivamente aumento e diminuição 

do valor do parâmetro; e, igualmente, diminuição na precipitação e na vazão causaram 

respectivamente diminuição e aumento do parâmetro. Entretanto, os valores atingidos para o 

parâmetro “ ”, quando submetido a variações positivas de precipitação e negativas de vazão, 

estão totalmente fora dos valores normalmente esperados para que o parâmetro guarde 

representatividade entre evapotranspiração real e armazenamento de água no solo (valores 

entre 1 e 10, segundo a literatura). 

 

Dessa forma, conclui-se que o parâmetro “a” além de ter se mostrado o mais sensível é 

também o mais indicado para analisar as incertezas do conjunto de parâmetros determinados 

para uma bacia hidrográfica qualquer, visto que esse parâmetro exerce forte influência em 

termos de compatibilidade entre volumes calculados e observados, consequentemente 

influenciando na qualidade geral do resultado no uso do modelo. 
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7.3. RESULTADOS DOS CICLOS DE CALIBRAÇÃO/VERIFICAÇÃO 

 

Os ciclos de calibração e verificação para cada sub-bacia foram realizados seguindo os 

procedimentos descritos na metodologia deste trabalho. A tabela 7.1 contém as fórmulas 

matemáticas usadas para demonstrar a qualidade dos ajustes do modelo nas várias sub-bacias. 

 

Tabela 7.1 – Fórmulas matemáticas 

Onde:

Qo = vazão observada

Qc = vazão calculada

Vo = volume observado

Vc = volume calculado
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Tabela 7.2 – Calibração e verificação da sub-bacia Pari Cachoeira 

 

 

 

 

Figura 7.12 – Simulação da sub-bacia Pari Cachoeira 
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R
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3
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3
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R
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Tabela 7.3 – Calibração e verificação da sub-bacia Cunuri 

 

 

 

Figura 7.13 – Simulação da sub-bacia Cunuri 
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Tabela 7.4 – Calibração e verificação da sub-bacia Maloca do Cantão 

 

 

 

Figura 7.14 – Simulação da sub-bacia Maloca do Cantão 
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Tabela 7.5 – Calibração e verificação da sub-bacia Jusante da Cachoeira do Caju 

 

 

Figura 7.15 – Simulação da sub-bacia Jusante da Cachoeira do Caju 
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Tabela 7.6 – Calibração e verificação da sub-bacia Fé e Esperança 

 

 

 

Figura 7.16 – Simulação da sub-bacia Fé e Esperança 
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Tabela 7.7 – Calibração e verificação da sub-bacia Posto Ajuricaba 

 

 

 

Figura 7.17 – Simulação da sub-bacia Posto Ajuricaba 
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Tabela 7.8 – Calibração e verificação da sub-bacia Missão Içana 

 

 

 

Figura 7.18 – Simulação da sub-bacia Missão Içana 
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Tabela 7.9 – Calibração e verificação da sub-bacia Fazenda Caju Piranga 

 

 

 

Figura 7.19 – Simulação da sub-bacia Fazenda Caju Piranga 
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Observada

Calculada

SUB-BACIA: ÁREA: 39421,70 km
2

Função objetivo no ajuste: Função 2

Vazão de base inicial (m
3
/s): 300,00

a (mm/mês) b (1/mês) c (1/mês) Ks (mês) Kb (mês) r

181,62 0,02 0,37 1,40 4,00 5,00 7,00

Calibração:

R
2

QMC (m
3
/s) QMO (m

3
/s)

0,81 901,66 924,44

Verificação:

R
2

QMC (m
3
/s) QMO (m

3
/s)

0,81 1356,67 1468,77

Desvio padrão (m
3
/s)

Fazenda Caju Piranga

Parâmetros

7,63% 257,25

Estatísticas do ajuste

Erro no volume Desvio padrão (m
3
/s)

2,46% 259,11

Erro no volume
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Tabela 7.10 – Calibração e verificação da sub-bacia Cucui 

 

 

 

Figura 7.20 – Simulação da sub-bacia Cucui 
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SUB-BACIA: ÁREA: 70750,40 km
2

Função objetivo no ajuste: Função 4

Vazão de base inicial (m
3
/s): 3000,00

a (mm/mês) b (1/mês) c (1/mês) Ks (mês) Kb (mês) r

89,85 -0,32 0,02 1,50 4,00 5,00 5,00

Calibração:

R
2

QMC (m
3
/s) QMO (m

3
/s)

0,70 4672,80 4717,06

Verificação:

R
2

QMC (m
3
/s) QMO (m

3
/s)

0,49 5376,14 5463,37

Desvio padrão (m
3
/s)

Cucui

Parâmetros

1,59% 1808,11

Estatísticas do ajuste

Erro no volume Desvio padrão (m
3
/s)

0,94% 1471,95

Erro no volume
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Tabela 7.11 – Calibração e verificação da sub-bacia São Felipe 

 

 

 

Figura 7.21 – Simulação da sub-bacia São Felipe 
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Calculada

SUB-BACIA: ÁREA: 119187,20 km
2

Função objetivo no ajuste: Função 2

Vazão de base inicial (m
3
/s): 2000,00

a (mm/mês) b (1/mês) c (1/mês) Ks (mês) Kb (mês) r

113,58 -0,72 0,03 1,40 5,00 5,00 4,00

Calibração:

R
2

QMC (m
3
/s) QMO (m

3
/s)

0,77 7522,36 7519,03

Verificação:

R
2

QMC (m
3
/s) QMO (m

3
/s)

0,70 8725,82 8559,87

Desvio padrão (m
3
/s)

São Felipe

Parâmetros

1,94% 1967,81

Estatísticas do ajuste

Erro no volume Desvio padrão (m
3
/s)

0,04% 1761,86

Erro no volume
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Tabela 7.12 – Calibração e verificação da sub-bacia Caracaraí 

 

 

 

Figura 7.22 – Simulação da sub-bacia Caracaraí 
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Calibração     Verificação

SUB-BACIA: ÁREA: 123187,20 km
2

Função objetivo no ajuste: Função 4

Vazão de base inicial (m
3
/s): 400,00

a (mm/mês) b (1/mês) c (1/mês) Ks (mês) Kb (mês) r

164,15 -0,18 0,07 1,50 4,00 3,00 5,00

Calibração:

R
2

QMC (m
3
/s) QMO (m

3
/s)

0,94 2534,05 2539,53

Verificação:

R
2

QMC (m
3
/s) QMO (m

3
/s)

0,70 2914,29 3830,55

Desvio padrão (m
3
/s)

Caracaraí

Parâmetros

23,92% 1283,09

Estatísticas do ajuste

Erro no volume Desvio padrão (m
3
/s)

0,22% 570,19

Erro no volume
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Tabela 7.13 – Calibração e verificação da sub-bacia Curicuriari 

 

 

 

Figura 7.23 – Simulação da sub-bacia Curicuriari 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Mês

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

20000

22000

24000

26000

V
a

z
ã

o
 (

m
3

/s
)

0

100

200

300

400

500

P
re

c
ip

it
a

ç
ã

o
 (

m
m

)

Calibração     Verificação

Observada

Calculada

SUB-BACIA: ÁREA: 190964,40 km
2

Função objetivo no ajuste: Função 3

Vazão de base inicial (m
3
/s): 4000,00

a (mm/mês) b (1/mês) c (1/mês) Ks (mês) Kb (mês) r

101,44 -0,50 0,08 1,70 4,00 5,00 7,50

Calibração:

R
2

QMC (m
3
/s) QMO (m

3
/s)

0,78 11784,43 11824,45

Verificação:

R
2

QMC (m
3
/s) QMO (m

3
/s)

0,62 14071,42 13319,92

Desvio padrão (m
3
/s)

Curicuriari

Parâmetros

5,64% 3178,51

Estatísticas do ajuste

Erro no volume Desvio padrão (m
3
/s)

0,34% 2362,00

Erro no volume
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Tabela 7.14 – Calibração e verificação da sub-bacia Serrinha 

 

 

 

Figura 7.24 – Simulação da sub-bacia Serrinha 
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/s): 10000,00

a (mm/mês) b (1/mês) c (1/mês) Ks (mês) Kb (mês) r

169,90 -0,82 0,04 1,60 4,00 3,00 3,00

Calibração:

R
2

QMC (m
3
/s) QMO (m

3
/s)

0,72 15733,64 16242,18

Verificação:

R
2

QMC (m
3
/s) QMO (m

3
/s)

0,58 19280,49 18366,47

Desvio padrão (m
3
/s)

Serrinha

Parâmetros

4,98% 4087,35

Estatísticas do ajuste

Erro no volume Desvio padrão (m
3
/s)

3,13% 3254,66

Erro no volume
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Os resultados dos ciclos de calibração / verificação realizados em cada uma das 13 sub-bacias 

podem ser avaliados com base nos seguintes critérios: 

 

 Ajuste da continuidade, ou seja, a coincidência entre os montantes escoados observados e 

calculados pelo modelo. Esse critério é traduzido no modelo pelo cálculo do erro no 

volume; 

 

 Ajuste dos picos de cheia, ou seja, a coincidência entre as vazões dos picos observados e 

calculados pelo modelo, bem como avaliação da coincidência do tempo ao pico observado 

e calculado; 

 

 Ajuste das recessões, ou seja, a coincidência entre as vazões de estiagem observadas e 

calculadas pelo modelo; 

 

 Ajuste da forma dos hidrogramas; essa etapa pode ser avaliada com base nos parâmetros 

estatísticos da calibração e verificação, visto que coeficiente de determinação elevado 

normalmente acompanhado de baixos desvio padrão e erro no volume indicam uma boa 

aderência entre os valores observados e calculados e consequentemente um bom ajuste da 

forma do hidrograma. 

 

Para a sub-bacia Pari Cachoeira, os resultados obtidos na fase de calibração demonstram um 

bom ajuste de continuidade, traduzido no baixo erro no volume (1,77%); entretanto os ajustes 

de picos e recessões não foram satisfatórios. Apesar dos picos terem sido subestimados, o 

tempo ao pico foi bem ajustado. Na fase de verificação, o erro no volume se mostrou no limite 

do que pode ser considerado aceitável para a região (10,03%); o pico do 68.º mês foi 

subestimado, porém a aderência entre os dados observados e calculados mostrou-se melhor do 

que na fase de calibração, o que pode ser verificado pelo maior coeficiente de determinação. 

 

Para a sub-bacia Cunuri, os resultados da fase de calibração mostram um ajuste ruim de 

continuidade e forma do hidrograma; o erro no volume é de 9,24% e o coeficiente de 

determinação é 0,47; tanto os picos quanto as vazões de estiagem foram subestimados. A 

diferença entre o padrão do hietograma e o padrão do hidrograma merece destaque, visto que 

o hietograma apresenta períodos mensais de estiagem não coincidentes com estiagem de 
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vazão. No que se refere à fase de verificação, o ajuste foi considerado bastante satisfatório; o 

erro no volume é desprezível (0,04%); as recessões estão bem ajustadas e a aderência entre os 

dados observados e calculados é satisfatória o que pode ser percebido pelo coeficiente de 

determinação igual a 0,75. 

 

O ciclo de calibação/verificação da sub-bacia Maloca do Cantão apresentou um resultado 

notável: a fase de calibração foi bastante satisfatória, visto que tanto as estiagens quanto os 

picos foram bem ajustados; os volumes escoados foram ligeiramente subestimados, 

provavelmente causado pelo pico do 58.º mês que não foi bem ajustado. Esse pico, mais 

elevado do que o normal, pode ser resultado de inconsistência da série de vazão, visto que a 

chuva registrada no mesmo período não possui valor suficientemente elevado para 

caracterizar o pico de vazão. Os resultados obtidos no período de verificação foram 

considerados extremamente insatisfatórios; nesse caso, todos os indicadores estatísticos de 

qualidade do ajuste evidenciaram a baixa qualidade do mesmo. Nesse caso, a pluviometria do 

período de verificação parece ser a principal responsável pelo resultado insatisfatório, pois 

observa-se que as alturas maiores precipitadas no período é inferior aos demais anos usados 

no período de calibração. 

 

Considerando a sub-bacia Jusante da Cachoeira do Caju, os resultados conseguidos, tanto no 

período de calibração quanto de verificação, apontam para um excelente ajuste de 

continuidade, demostrado pelos baixos erros no volume em ambas as fases (0,11% e 3,01% 

respectivamente). Entretanto, a aderência entre os valores calculados e observados é 

considerada pouco satisfatória, o que pode ser comprovado pelos valores calculados dos 

coeficientes de determinação, respectivamente iguais a 0,53 e 0,50 nas fases de calibração e 

verificação. 

 

As sub-bacias Fé e Esperança e Posto Ajuricaba são exemplos de sub-bacias em que os 

resultados foram considerados bastante satisfatórios: os erros nos volumes foram, 

respectivamente, baixo (inferiores a 1,00%) e aceitável (em torno de 6,00%) nos períodos de 

calibração e verificação; a aderência entre os valores observados e calculados foi muito boa, o 

que pode ser confirmado pelos coeficientes de determinação superiores a 0,71. As recessões e 

os picos foram medianamente bem representados, apesar de em algumas altas o tempo ao pico 

não ter sido bem ajustado. 
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As sub-bacias Missão Içana e Cucui são mais um exemplo de bacias hidrográficas com um 

bom ajuste de volumes escoados, mas com baixa aderência dos valores observados e 

calculados: o erro no volume em ambas as bacias foi inferior a 3,00% em todas as fases. Para 

a sub-bacia Missão Içana, o ajuste de vazões altas e recessões foi melhor na fase de 

verificação do que na calibração, apesar do coeficiente de determinação mais baixo. No caso 

da sub-bacia Cucui, tanto na fase de calibração como na verificação o ajuste das vazões altas e 

recessões mostraram-se de baixa qualidade, visto que o modelo subestimou os picos e 

superestimou as recessões. 

 

No que se refere à sub-bacia Fazenda Caju Piranga, os resultados foram considerados muito 

satisfatórios tanto na fase de calibração quanto na verificação. A qualidade do ajuste foi 

bastante similar à qualidade obtida nas sub-bacias Fé e Esperança e Posto Ajuricaba, e, sendo 

assim, as mesmas análises feitas para as citadas sub-bacias também se aplicam à Fazenda 

Caju Piranga. 

 

O ajuste da sub-bacia São Felipe foi considerado bom em termos de erro no volume, tanto na 

fase de calibração quanto na fase de verificação (0,04% e 1,94% respectivamente). A 

aderência entre os valores observados e calculados também foi satisfatória em ambas as fases, 

o que pode ser comprovado pelos valores dos coeficientes de determinação superiores a 0,70, 

apesar da subestimação de picos. 

 

A simulação feita na sub-bacia Caracaraí caracterizou-se por um excelente ajuste na fase de 

calibração, demostrado pelos indicadores estatísticos e baixo erro nos volumes calculados 

(0,22%). Tanto os picos quanto as recessões foram bem representados. Porém, a qualidade 

dos resultados na fase de verificação ficou aquem do esperado, pois o erro no volume foi 

elevado nessa fase (23,92%). A aderência entre os valores observados e calculados foi 

medianamente satisfatória, mas os picos e as recessões não foram bem representados. Vale 

ressaltar que as vazões “observadas” nessa fase foram obtidas por métodos de regressão, pois 

a série de vazões históricas possui falhas no período utilizado; assim, a baixa qualidade dos 

resultados na verificação pode ter origem nesse fato. 

 

As sub-bacias Curicuriari e Serrinha apresentaram qualidade de ajustes semelhantes: baixos 

erros nos volumes escoados; aderência dos valores observados e calculados satisfatória 

(coeficiente de determinação em torno de 0,75), apesar do ajuste de vazões altas e baixas não 
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ter sido bom. Em ambas as bacias, fica claro o adiantamento do pico calculado em relação ao 

observado. Esse adiantamento pode ter origem na limitação do método de propagação 

(Reservatório Linear Simples) cuja equação possui apenas um parâmetro, o que gera a 

dificuldade em representar bacias com retardo maior. 

 

Ressalta-se que a equação do modelo Reservatório Linear Simples pode ser ampliada quando 

existem seções de escoamento com extravasamento de calha. Nesse caso, o parâmetro “K” 

deve ser diferente entre o leito menor e o leito maior (Tucci, 1998). 

 

A tabela 7.15 apresenta os 13 conjuntos de parâmetros determinados nas sub-bacias 

analisadas e algumas características das mesmas. 

 

Tabela 7.15 – Resumo dos parâmetros determinados 

 

Vale ressaltar a título de justificativa que apenas os conjuntos de parâmetros considerados 

satisfatórios são utilizados na fase seguinte de regionalização dos parâmetros e geração de 

deflúvios, são eles: Fé e Esperança, Fazenda Caju Piranga e Caracaraí, todos no rio Branco, e 

também Posto Ajuricaba, São Felipe, Curicuriari e Serrinha, no rio Negro. 

 

Uma análise da tabela 7.15 bem como das estatísticas das séries pluviométricas e 

fluviométricas das sub-bacias selecionadas (Anexo A) indica que realmente parece haver 

diferenças no processo de transformação de chuva em vazão entre as sub-bacias do rio Negro 

e Branco. Como exemplo, destaca-se o valor do rendimento médio anual e o valor da 

capacidade máxima de armazenamento do solo (Smax), obtido com os parâmetros do modelo 

determinados para as sub-bacias (equação 5.7). 

Sub-bacia Rio principal Área Smax a b c Ks Kb r

km2 mm mm/mês 1/mês 1/mês mês mês

Fé e Esperança Branco 12182,90 437,50 218,75 -0,13 0,37 1,50 6,00 5,00 7,00

Fazenda Caju Piranga Branco 39421,70 465,69 181,62 -0,02 0,37 1,40 4,00 5,00 7,00

Caracaraí Branco 123187,20 656,60 164,15 -0,18 0,07 1,50 4,00 3,00 5,00

Posto Ajuricaba Negro 18102,50 125,22 197,85 -0,88 0,70 1,70 5,00 3,00 5,00

São Felipe Negro 119187,20 151,44 113,58 -0,72 0,03 1,40 5,00 5,00 4,00

Curicuriari Negro 190964,40 174,90 101,44 -0,50 0,08 1,70 4,00 5,00 7,50

Serrinha Negro 287708,00 197,56 169,90 -0,82 0,04 1,60 4,00 3,00 3,00

Maloca do Cantão Branco 5760,80 65,95 65,95 -0,93 0,07 1,50 6,00 5,00 7,00

Pari Cachoeira Negro 1616,10 76,72 49,10 -0,55 0,09 1,40 4,00 7,00 10,00

Cunuri Negro 4213,00 146,98 74,96 -0,45 0,06 1,40 4,00 7,00 10,00

Jusante da Cachoeira do Caju Negro 10916,20 345,00 37,95 -0,02 0,09 1,70 6,00 5,00 5,00

Missão Içana Negro 22431,00 217,12 56,45 -0,24 0,02 1,40 5,00 3,00 5,00

Cucui Negro 70750,40 264,26 89,85 -0,32 0,02 1,50 4,00 5,00 5,00



 96 

7.4. ESTUDO DE REGIONALIZAÇÃO DOS PARÂMETROS E GERAÇÃO DE 

DEFLÚVIOS 

 

Conforme explicitado na metodologia, os procedimentos para regionalização dos parâmetros 

consistem em estabelecer correlações matemáticas, por técnicas de regressão, entre os 

parâmetros do modelo IPHMEN determinados nas sub-bacias e as características fisiográficas 

das mesmas. 

 

Como expressado na seção 4.6 deste trabalho, tanto para a regressão linear quanto para a não-

linear, buscou-se correlacionar cada parâmetro do modelo com as informações disponíveis, 

partindo-se de regressão simples para regressão múltipla. 

 

Os dados utilizados como variáveis dependentes são os parâmetros calibrados em cada uma 

das sub-bacias selecionadas. Os parâmetros “Ks” e “Kb”, além de terem se mostrado com 

sensibilidade reduzida, apresentaram pouca variabilidade em todas as sub-bacias calibradas, 

mesmo assim, julgou-se pertinente incluí-los no estudo de regionalização. 

 

Os dados utilizados como variáveis independentes são: área da sub-bacia, precipitação média 

anual, cinco tipos mais predominantes de solo e o tipo mais predominantes de cobertura 

vegetal. 

 

As figuras 7.25 e 7.26 apresentam, respectivamente, os tipos de solo e a cobertura vegetal da 

bacia do rio Negro. 

 

A tabela 7.16 apresenta o resumo dos dados utilizados nessa etapa do trabalho e as tabelas 

7.17 a 7.23 apresentam os resultados da análise de regressão para cada um dos sete 

parâmetros do modelo IPHMEN. 
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Figura 7.25 – Bacia do rio Negro: tipo de solo 
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Figura 7.26 – Bacia do rio Negro: cobertura vegetal 
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Tabela 7.16 – Resumo dos dados utilizados para regionalização 

 

 

 

Tipo de Solo (%) Vegetação (%)

Podzolicos 

Indiscriminados
Latossolos Litossolos Podzolicos 

Podzolicos

(Ustults) 

Floresta Ombrofila 

Densa Subnontanea 

(km
2
) (mm) (S1) (S2) (S3) (S4) (S5) (C1)

Fé e Esperança 12182,90 1967,80 0,00 7,31 2,61 9,74 79,35 63,16

Fazenda Caju Piranga 39421,70 2051,30 0,00 14,30 25,88 19,69 32,00 41,16

Caracaraí 123187,20 1744,10 0,00 29,26 18,17 10,32 22,58 27,00

Posto Ajuricaba 18102,50 2115,70 0,00 75,83 15,56 0,00 5,94 83,38

São Felipe 119187,20 3143,80 20,53 13,50 0,23 0,01 0,04 0,68

Curicuriari 190964,40 3122,80 14,45 9,89 0,17 0,29 0,02 2,66

Serrinha 287708,00 3032,90 25,90 20,09 1,70 5,93 0,56 5,61

Santa Maria do Boi Açu 182641,70 1821,60 5,40 32,07 14,72 12,67 18,19 28,45

Negro* 403448,80 2842,00 22,87 27,46 2,64 7,13 0,67 9,92

Sub-bacia Área
Precipitação

média anual
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Tabela 7.17 – Resumo dos resultados da análise de regressão para o parâmetro “a” - Modelo Linear 

 

 
 

Tabela 7.18 – Resumo dos resultados da análise de regressão para o parâmetro “a” - Modelo Não – Linear (Potencial) 

 

 

 

 

A P S1 S2 S3 S4 S5 C1

-0,0002 190,0287 0,2998 39,1491 2,14 6,61 1 5 1532,65

-0,0521 291,6892 0,5637 30,9032 6,46 6,61 1 5 955,01

-0,00002 -0,0499 288,5128 0,5647 34,5106 2,59 6,94 2 4 1190,98

-0,0002 -0,1109 4,9943 418,5452 0,6862 33,8335 2,19 9,28 3 3 1144,71

-0,0002 -0,1109 4,9943 418,5452 0,6862 33,8335 2,19 9,28 3 3 1144,71

-0,00001 -0,0657 -1,2105 337,8741 0,6050 37,9619 1,53 9,28 3 3 1441,10

-0,00003 -0,0469 0,3234 279,6167 0,5666 39,7650 1,31 9,28 3 3 1581,26

0,00003 -0,0387 0,5427 244,8750 0,6380 36,3431 1,76 9,28 3 3 1320,82

0,0002 -0,0275 1,2003 170,8583 0,7968 27,2303 3,92 9,28 3 3 741,49

Coeficientes Constante R
2 Erro padrão 

da 

estimativa

Graus de 

liberdade

Variância 

Estimada

F               

tabelado

Número 

variáveis

F                

calculado

A P S2 S3 S5 C1

-0,1642 987,2990 0,4877 0,0971 1,2505 4,76 6,61 1 5 0,0094

-0,8336 103820,3146 0,5394 0,0921 1,2361 5,86 6,61 1 5 0,0085

-0,0912 -0,5530 32309,9476 0,6286 0,0924 1,2371 3,39 6,94 2 4 0,0085

-0,0952 -0,5007 0,0458 19696,7092 0,6428 0,1047 1,2725 1,80 9,28 3 3 0,0110

-0,1090 0,1770 0,0955 122,1475 0,7524 0,0871 1,2222 3,04 9,28 3 3 0,0076

-0,0356 0,8128 0,1228 0,3900 0,9174 0,0503 1,1229 11,10 9,28 3 3 0,0025

-0,0200 0,1365 0,1449 47,3235 0,7843 0,0813 1,2059 3,64 9,28 3 3 0,0066

Erro 

padrão 

fatorial

Erro padrão 

da 

estimativa

R
2 Variância 

Estimada

Fator 

multiplicativo

Coeficientes F       

calculado

Número 

variáveis

F                

tabelado

Graus de 

liberdade
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Tabela 7.19 – Resumo dos resultados da análise de regressão para o parâmetro “b” - Modelo Linear 

 

 

 

 

A P S1 S2 S3 S4 S5 C1

-0,000001 -0,2975 0,1769 0,3528 1,07 6,61 1 5 0,1244

-0,0004 0,4081 0,3803 0,3061 3,07 6,61 1 5 0,0937

0,0000001 -0,0004 0,4202 0,3806 0,3422 1,23 6,94 2 4 0,1171

0,000001 -0,0001 -0,0239 -0,2029 0,4210 0,3820 0,73 9,28 3 3 0,1459

0,000001 -0,0001 -0,0239 -0,2029 0,4210 0,3820 0,73 9,28 3 3 0,1459

0,0000001 -0,0004 0,0007 0,3902 0,3808 0,3950 0,61 9,28 3 3 0,1560

-0,000001 -0,00002 0,0361 -0,5727 0,7126 0,2691 2,48 9,28 3 3 0,0724

0,000001 -0,0002 0,0074 -0,1734 0,5767 0,3266 1,36 9,28 3 3 0,1067

-0,000002 -0,0006 -0,0120 1,5963 0,7162 0,2674 2,52 9,28 3 3 0,0715

F       

calculado

F                

tabelado

Número 

variáveis

Variância 

Estimada

Graus de 

liberdade

Coeficientes Constante R
2 Erro padrão 

da 

estimativa
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Tabela 7.20 – Resumo dos resultados da análise de regressão para o parâmetro “c” - Modelo Linear 

 

 

 

 

Tabela 7.21 – Resumo dos resultados da análise de regressão para o parâmetro “c” - Modelo Não – Linear (Potencial) 

 

 

 

A P S1 S2 S3 S4 S5 C1

-0,000002 0,4522 0,5791 0,1798 6,88 6,61 1 5 0,0323

-0,0002 0,7960 0,3073 0,2306 2,22 6,61 1 5 0,0532

-0,000002 -0,00002 0,4879 0,5801 0,2008 2,76 6,94 2 4 0,0403

-0,000002 0,0001 -0,0068 0,3096 0,5866 0,2300 1,42 9,28 3 3 0,0529

-0,000002 0,0001 -0,0068 0,3096 0,5866 0,2300 1,42 9,28 3 3 0,0529

-0,000002 0,00004 0,0042 0,3146 0,5942 0,2279 1,46 9,28 3 3 0,0519

-0,000002 -0,0001 -0,0085 0,7219 0,6164 0,2216 1,61 9,28 3 3 0,0491

-0,000002 -0,0001 -0,0025 0,6929 0,6262 0,2187 1,68 9,28 3 3 0,0478

-0,0000002 0,0001 0,0089 -0,3870 0,9459 0,0832 17,47 9,28 3 3 0,0069

Graus de 

liberdade

F       

calculado

F                

tabelado

Número 

variáveis

Variância 

Estimada

Coeficientes Constante R
2

Erro padrão 

da estimativa

A P S2 S3 S5 C1

-0,9058 3127,9903 0,7883 0,2708 1,8655 18,61 6,61 1 5 0,0733

-3,1318 4,9568E+09 0,4046 0,4541 2,8451 3,40 6,61 1 5 0,2062

-0,8291 -0,5803 121558,0145 0,7965 0,2968 1,9806 7,83 6,94 2 4 0,0881

-0,8520 -0,2810 0,2620 7163,5800 0,8211 0,3213 2,0957 4,59 9,28 3 3 0,1032

-0,8859 1,7494 0,3047 0,0023 0,8635 0,2807 1,9087 6,32 9,28 3 3 0,0788

-0,8289 -0,5749 0,0005 116224,4393 0,7965 0,3427 2,2015 3,91 9,28 3 3 0,1175

-0,5493 2,1316 0,5697 8,6741E-07 0,9245 0,2088 1,6174 12,24 9,28 3 3 0,0436

Fator 

multiplicativo

Coeficientes F       

calculado

Erro 

padrão 

fatorial

Erro padrão 

da estimativa

R
2 Número 

variáveis

F                

tabelado

Graus de 

liberdade

Variância 

Estimada
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Tabela 7.22 – Resumo dos resultados da análise de regressão para o parâmetro “Ks” - Modelo Linear 

 

 

 

 

Tabela 7.23 – Resumo dos resultados da análise de regressão para o parâmetro “Ks” - Modelo Não – Linear (Potencial) 

 

 

 

A P S1 S2 S3 S4 S5 C1

0,0000003 1,5045 0,0729 0,1342 0,39 6,61 1 5 0,0180

0,00004 1,4401 0,0411 0,1365 0,21 6,61 1 5 0,0186

0,0000003 0,00001 1,4933 0,0732 0,1500 0,16 6,94 2 4 0,0225

0,0000013 0,0003 -0,0230 0,8945 0,3636 0,1436 0,57 9,28 3 3 0,0206

0,0000013 0,0003 -0,0230 0,8945 0,3636 0,1436 0,57 9,28 3 3 0,0206

0,0000003 -0,00003 -0,0030 1,6151 0,1008 0,1706 0,11 9,28 3 3 0,0291

0,0000006 -0,0001 -0,0145 1,8928 0,4914 0,1283 0,97 9,28 3 3 0,0165

0,0000002 -0,00003 -0,0016 1,6188 0,1414 0,1667 0,16 9,28 3 3 0,0278

0,0000013 0,0001 0,0054 0,9649 0,6006 0,1137 1,50 9,28 3 3 0,0129

Coeficientes Constante R
2 Erro 

padrão da 

estimativa

F                

tabelado

Variância 

Estimada

Graus de 

liberdade

F       

calculado

Número 

variáveis

A P S2 S3 S5 C1

0,0062 1,44E+00 0,0083 0,0389 1,0938 0,04 6,61 1 5 0,0015

0,0669 9,1434E-01 0,0418 0,0383 1,0922 0,22 6,61 1 5 0,0015

-0,0045 0,0807 0,8634 0,0444 0,0427 1,1034 0,09 6,94 2 4 0,0018

-0,0090 0,1402 0,0521 4,92E-01 0,2649 0,0433 1,1048 0,36 9,28 3 3 0,0019

-0,0055 0,1219 0,0054 0,6299 0,0491 0,0492 1,1200 0,05 9,28 3 3 0,0024

-0,0123 -0,1109 -0,0172 4,23E+00 0,1127 0,0476 1,1157 0,13 9,28 3 3 0,0023

0,0299 0,4139 0,0700 0,0369 0,4817 0,0363 1,0873 0,93 9,28 3 3 0,0013

Graus de 

liberdade

Variância 

Estimada

Fator 

multiplicativo

Número 

variáveis

Coeficientes F       

calculado

Erro 

padrão 

fatorial

Erro padrão 

da 

estimativa

R
2 F                

tabelado
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Tabela 7.24 – Resumo dos resultados da análise de regressão para o parâmetro “Kb” - Modelo Linear 

 

 

 

 

Tabela 7.25 – Resumo dos resultados da análise de regressão para o parâmetro “Kb” - Modelo Não – Linear (Potencial) 

 

 

 

A P S1 S2 S3 S4 S5 C1

-0,000005 5,1060 0,3697 0,6843 2,93 6,61 1 5 0,4682

-0,0003 5,2414 0,0457 0,8420 0,24 6,61 1 5 0,7089

-0,000007 0,0005 4,0646 0,4570 0,7101 1,68 6,94 2 4 0,5042

-0,000011 -0,0008 0,1050 6,7988 0,6153 0,6901 1,60 9,28 3 3 0,4763

-0,000011 -0,0008 0,1050 6,7988 0,6153 0,6901 1,60 9,28 3 3 0,4763

-0,000007 -0,0005 -0,0751 7,1289 0,9142 0,3260 10,65 9,28 3 3 0,1062

-0,000006 0,0002 -0,0362 5,0612 0,5251 0,7668 1,11 9,28 3 3 0,5880

-0,000006 0,0009 0,0173 2,6746 0,6759 0,6334 2,09 9,28 3 3 0,4012

-0,000005 0,0007 0,0109 3,0003 0,5130 0,7765 1,05 9,28 3 3 0,6030

Número 

variáveis

Graus de 

liberdade

Variância 

Estimada

Coeficientes Constante R
2

Erro padrão 

da estimativa

F       

calculado

F                

tabelado

A P S2 S3 S5 C1

-0,0989 13,5885 0,5382 0,0529 1,1294 5,83 6,61 1 5 0,0028

-0,1170 11,2258 0,0323 0,0765 1,1926 0,17 6,61 1 5 0,0059

-0,1406 0,3158 1,8545 0,6779 0,0493 1,1203 4,21 6,94 2 4 0,0024

-0,1384 0,2863 -0,0258 2,4513 0,6916 0,0558 1,1370 2,24 9,28 3 3 0,0031

-0,1302 -0,1140 -0,0562 49,4457 0,8083 0,0440 1,1065 4,22 9,28 3 3 0,0019

-0,1417 0,2889 -0,0024 2,3166 0,6782 0,0570 1,1401 2,11 9,28 3 3 0,0032

-0,1727 0,0048 -0,0653 35,1922 0,7742 0,0477 1,1161 3,43 9,28 3 3 0,0023

F                

tabelado

Fator 

multiplicativo

Coeficientes F       

calculado

Erro 

padrão 

fatorial

Erro padrão 

da estimativa

R
2 Número 

variáveis

Graus de 

liberdade

Variância 

Estimada
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Tabela 7.26 – Resumo dos resultados da análise de regressão para o parâmetro “r” - Modelo Linear 

 

 

 

 

 

Tabela 7.27 – Resumo dos resultados da análise de regressão para o parâmetro “r” - Modelo Não – Linear (Potencial) 

 

 

A P S1 S2 S3 S4 S5 C1

-0,000003 4,4748 0,0772 1,1250 0,42 6,61 1 5 1,2655

0,0004 3,1301 0,0565 1,1375 0,30 6,61 1 5 1,2939

-0,000009 0,0015 1,5823 0,4419 0,9781 1,58 6,94 2 4 0,9567

-0,000006 0,0023 -0,0649 -0,1071 0,4747 1,0958 0,90 9,28 3 3 1,2007

-0,000006 0,0023 -0,0649 -0,1071 0,4747 1,0958 0,90 9,28 3 3 1,2007

-0,000009 0,0013 -0,0089 1,9440 0,4454 1,1259 0,80 9,28 3 3 1,2677

-0,000011 0,0024 0,1000 -1,1699 0,7232 0,7954 2,61 9,28 3 3 0,6327

-0,000007 0,0020 0,0244 -0,3820 0,6788 0,8569 2,11 9,28 3 3 0,7342

-0,000015 0,0009 -0,0311 4,6347 0,6912 0,8401 2,24 9,28 3 3 0,7058

F                

tabelado

Coeficientes Constante R
2

Erro padrão 

da estimativa

Variância 

Estimada

Número 

variáveis

Graus de 

liberdade

F       

calculado

A P S2 S3 S5 C1

-0,0403 6,2883 0,0320 0,1278 1,3422 0,17 6,61 1 5 0,0163

0,2656 0,5091 0,0597 0,1260 1,3365 0,32 6,61 1 5 0,0159

-0,1270 0,6563 0,1002 0,2483 0,1259 1,3363 0,66 6,94 2 4 0,0159

-0,103 0,3478 -0,2701 1,8556 0,7853 0,0777 1,1959 3,66 9,28 3 3 0,0060

-0,1057 -0,2161 -0,1141 78,6472 0,4410 0,1254 1,3347 0,79 9,28 3 3 0,0157

-0,1380 0,3839 -0,0245 0,9585 0,2608 0,1442 1,3937 0,35 9,28 3 3 0,0208

-0,2087 -0,1357 -0,1664 180,4289 0,4723 0,1218 1,3238 0,90 9,28 3 3 0,0148

Erro 

padrão 

fatorial

R
2 F                

tabelado

Graus de 

liberdade

Variância 

Estimada

Fator 

multiplicativo

Coeficientes F       

calculado

Número 

variáveis
Erro padrão 

da estimativa
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Tabela 7.28 – Resumo dos resultados da análise de regressão para o parâmetro “ ” - Modelo Linear 

 

 

 

Tabela 7.29 – Resumo dos resultados da análise de regressão para o parâmetro “ ” - Modelo Não – Linear (Potencial) 

 

 

 

A P S1 S2 S3 S4 S5 C1

-0,00001 6,4382 0,2417 1,6291 1,59 6,61 1 5 2,6539

-0,0009 7,6072 0,0959 1,7789 0,53 6,61 1 5 3,1645

-0,00001 0,0002 6,0742 0,2440 1,8186 0,65 6,94 2 4 3,3075

0,00001 0,0051 -0,3988 -4,3081 0,7284 1,2586 2,68 9,28 3 3 1,5841

-0,00001 -0,0001 -0,0347 7,7699 0,4518 1,7882 0,82 9,28 3 3 3,1978

-0,00001 0,0001 -0,0056 6,3045 0,2446 2,0992 0,32 9,28 3 3 4,4067

-0,00001 0,0010 0,0843 3,7561 0,3222 1,9884 0,48 9,28 3 3 3,9539

-0,00001 0,0007 0,0249 4,0685 0,3408 1,9610 0,52 9,28 3 3 3,8456

-0,00001 -0,0002 -0,0204 8,0710 0,2858 2,0411 0,40 9,28 3 3 4,1661

Graus de 

liberdade

F       

calculado

Número 

variáveis
R

2Constante Variância 

Estimada

Coeficientes F                

tabelado
Erro padrão da 

estimativa

A P S2 S3 S5 C1

-0,1369 24,1143 0,2415 0,1400 1,3803 1,59 6,61 1 5 0,0196

-0,5045 265,7830 0,1408 0,1490 1,4092 0,82 6,61 1 5 0,0222

-0,1184 -0,1402 58,3826 0,248 0,156 1,4316 0,66 6,94 2 4 0,0243

-0,099 -0,3930 -0,2214 638,5714 0,4836 0,1491 1,4096 0,94 9,28 3 3 0,0222

-0,0949 -1,1014 -0,1257 90317,1863 0,4007 0,1606 1,4474 0,67 9,28 3 3 0,0258

-0,1634 -1,2482 -0,0996 570127,7353 0,3833 0,1629 1,4552 0,62 9,28 3 3 0,0265

-0,1365 -0,3156 -0,0369 307,2050 0,2551 0,1791 1,5103 0,34 9,28 3 3 0,0321

Coeficientes F       

calculado

Erro 

padrão 

fatorial

Erro padrão 

da 

estimativa

R
2 F                

tabelado

Fator 

multiplicativo

Número 

variáveis

Graus de 

liberdade

Variância 

Estimada
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Com relação aos resultados obtidos para o parâmetro “a”, “c” e “Kb” observa-se que foi 

possível estabelecer pelo menos uma equação com boa correlação. 

 

O parâmetro “a” foi correlacionado com a área, precipitação média anual e o tipo de solo S5, 

sendo o melhor ajuste obtido com a equação do tipo não-linear na forma potencial. 

 

a = 0,39.A
-0,0356

.P 
0,8128

.S5 
0,1228

 (7.3) 

R
2
 = 0,9174 

 

Para o parâmetro “c” foi possível estabelecer duas equações: uma linear e uma não-linear na 

forma potencial, ambas envolvendo área, precipitação média anual e cobertura vegetal. 

Sendo: 

 

c = -2.10
-7

.A + 0,0001.P + 0,0089.C1 – 0,3870 (7.4) 

R
2
 = 0,9459 

 

e 

 

c = 8,6741.10
-7

.A
-0,5493

.P 
2,1316

.C1 
0,5607

 (7.5) 

R
2
 = 0,9245 

 

O parâmetro “Kb” ajustou-se mediante uma equação linear, envolvendo as variáveis área, 

precipitação média anual e o tipo de solo S3. 

 

Kb = -7.10
-6

.A - 0,0005.P - 0,0751.S3 +7,1289 (7.6) 

R
2
 = 0,9142 

 

Nos casos anteriormente descritos, os ajustes foram considerados satisfatórios, visto que, além 

de serem verificados coeficientes de determinação elevados (superiores a 0,90), também se 

observa que para os três casos o teste de significância F apresentou resultado positivo, 

indicando, portanto que essas equações podem ser utilizadas para estimativa dos seus 

respectivos parâmetros. 
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Para os parâmetros “b”, “r” e “ ” foi possível estabelecer equação de correlação com 

resultados não tão bons quanto para os parâmetros anteriores, pois apesar dos ajustes 

apresentarem um coeficiente de determinação aceitável ( R
2
  0,70 nos três casos), o teste de 

significância F apresentou resultado negativo. As equações foram as seguintes: 

 

b = -2.10
-6

.A - 0,0006.P - 0,0120.C1 + 1,5963 (7.7) 

R
2
 = 0,7126 

 

r = -1,1.10
-5

.A + 0,0024.P + 0,1.S4 – 1,1699 (7.8) 

R
2
 = 0,7232 

 

 = 1.10
-5

.A + 0,0051.P - 0,3988.S1 – 4,3081 (7.9) 

R
2
 = 0,7284 

 

No caso do parâmetro “Ks”, tanto o coeficiente de determinação do melhor ajuste (R
2
 = 0,60) 

quanto o teste de significância F indicam que não houve um bom ajuste para esse parâmetro, 

sendo a equação da seguinte forma: 

 

Ks = 1,3.10
-6

.A + 0,001.P + 0,0054C1 + 0,9649 (7.10) 

R
2
 = 0,60 

 

Entende-se que com apenas sete pontos por parâmetro, não se justifica o incremento de mais 

informações (variáveis independentes) nas equações de regressão, sob pena de se diminuir o 

grau de liberdade envolvido no processo. 

 

Utilizando as equações ajustadas é possível estabelecer um conjunto de parâmetros para as 

sub-bacias Santa Maria do Boi Açu e Negro. Os resultados são: 
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 Santa Maria do Boi Açu: 

a = 161,65 mm/mês (equação 7.3) 

b = - 0,20 1/mês (equação 7.7) 

c = 0,07 1/mês (equação 7.5) 

Ks = 3,18 mês (equação 7.10) 

Kb = 3,83 mês (equação 7.6) 

r = 2,46 (equação 7.8) 

 = 4,66 (equação 7.9) 

 

 Negro: 

a = 150,40 mm/mês (equação 7.3) 

b = - 1,03 1/mês (equação 7.7) 

c = 0,06 1/mês (equação 7.5) 

Ks = 4,38 mês (equação 7.10) 

Kb = 2,69 mês (equação 7.6) 

r = 1,93 (equação 7.8) 

 = 5,10 (equação 7.9) 

 

Analisando os valores obtidos para o parâmetro “Ks”, em ambas sub-bacias, observa-se que 

tais valores diferem significantemente dos valores esperados para esse parâmetro, sendo 

possível perceber que os números estão elevados em ambas sub-bacias. 

 

Para o parâmetro “Kb”, pode-se observar que os valores obtidos em ambas as sub-bacias é 

considerado baixo para a região em estudo. 

 

Dessa forma, optou-se por não utilizar os valores determinados pelas equações ajustadas para 

os parâmetros “Ks” e “Kb”, e, sim, adotar para tais parâmetros os valores 1,54 mês e 4,57 
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mês, respectivamente. Esses valores foram calculados como sendo a média aritmética dos 

valores desses parâmetros calibrados nas sub-bacias Fé e Esperança, Fazenda Caju Piranga, 

Posto Ajuricaba, São Felipe, Curicuriari e Serrinha. 

 

Tal procedimento só foi possível e justificado, quando toma-se como referência a baixa 

sensibilidade dos parâmetros “Ks” e “Kb” a pouca variação do universo dos valores destes 

parâmetros calibrados para as sete sub-bacias citadas. 

 

Também é possível realizar a geração de deflúvios nas duas seções de interesse (Santa Maria 

do Boi Açu e Negro, a montante da confluência dos rios Negro e Branco) com base na 

transferência direta (translação) dos conjuntos de parâmetros, baseada nos seguintes critérios: 

características da pluviometria (estatísticas), localização e rio principal das sub-bacias, 

cobertura e tipo de solo predominantes. 

 

Com base nos critérios descritos, tornou-se evidente que a sub-bacia delimitada a partir da 

estação linimétrica Santa Maria do Boi Açu deve possuir uma mecânica de transformação de 

chuva em deflúvio semelhante à existente nas sub-bacias Fé e Esperança, Fazenda Caju 

Piranga ou Caracaraí. Com base nos mesmos critérios, para a sub-bacia delimitada a partir da 

seção Negro, acredita-se que a transformação de chuva em deflúvio deva ser compatível com 

a existente nas sub-bacias São Felipe, Curicuriari, Posto Ajuricaba ou Serrinha. 

 

Entretanto, mediante a dificuldade em escolher um único conjunto de parâmetros para geração 

de deflúvios nas referidas sub-bacias, optou-se por gerar tais deflúvios da seguinte forma: 

 

 Para a sub-bacia Santa Maria do Boi Açu gerou-se deflúvios a partir da série 

pluviométrica e de evapotranspiração potencial dessa sub-bacia, utilizando-se os 

conjuntos de parâmetros calibrados em Fé e Esperança, Caju Piranga e Caracaraí, além do 

conjunto de parâmetros originado do estudo de regionalização (equações ajustadas). Dessa 

forma, foi possível estabelecer quatro séries distintas de deflúvios para a sub-bacia Santa 

Maria do Boi Açu, as quais são alvos de análises; 
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 Para a sub-bacia Negro, igualmente, gerou-se deflúvios a partir da série pluviométrica e de 

evapotranspiração potencial, utilizando-se os conjuntos de parâmetros calibrados em São 

Felipe, Curicuriari, Posto Ajuricaba e Serrinha, além do conjunto de parâmetros oriundo 

do estudo de regionalização (equações ajustadas). 

 

As tabelas 7.30 e 7.31 e as figuras 7.27 e 7.28 apresentam os resultados dessa fase. 

 

As estatísticas das séries envolvidas nessa etapa estão apresentadas no Anexo B. 
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Tabela 7.30 – Resultado da geração de deflúvios para Santa Maria do Boi Açu 

 

 

 

Figura 7.27 – Geração de deflúvios em Santa Maria do Boi Açu 
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Regionalizados

Sub-bacia: Santa Maria do Boi Açu Área (km2): 182641,7

Parâmetros
Precipitação

média anual

Deflúvio

médio anual
Rendimento

mm mm %

Fé e Esperança 1821,6 658,5 36,15%

Fazenda Caju Piranga 1821,6 737,2 40,47%

Caracaraí 1821,6 754,5 41,42%

Regionalizados 1821,6 777,0 42,65%
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Tabela 7.31 – Resultado da geração de deflúvios para Negro 

 

 

 

Figura 7.28 – Geração de deflúvios em Negro 
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Parâmetros :

Curicuriari

Posto Ajuricaba

Serrinha

São Felipe

Regionalizados

Sub-bacia: Negro Área: 403448,8

Parâmetros
Precipitação

média anual

Deflúvio

médio anual
Rendimento

mm mm %

São Felipe 2842,0 1821,7 64,10%

Curicuriari 2842,0 1806,9 63,58%

Posto Ajuricaba 2842,0 1435,9 50,52%

Serrinha 2842,0 1658,1 58,34%

Regionalizados 2842,0 1570,4 55,26%
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Com relação à sub-bacia Santa Maria do Boi Açu, os valores da vazão média anual variaram 

de 3813,63 m
3
/s com os parâmetros de Fé e Esperança a 4369,46 m

3
/s obtido com os 

parâmetros de Caracaraí. Os parâmetros de Fazenda Caju Piranga produziram uma vazão 

média anual intermediária entre os dois últimos valores, 4269,24 m
3
/s. 

 

A variação máxima, nesse caso, é de aproximadamente 12%, um valor considerado baixo, em 

virtude das próprias incertezas do processo de modelagem. 

 

Os parâmetros de Fazenda Caju Piranga e Fé e Esperança produziram valores equivalentes em 

períodos de recessão, entretanto, Fazenda Caju Piranga mostrou-se mais sensível no período 

úmido, produzindo maiores vazões de cheia. Os parâmetros de Caracaraí, mostraram-se mais 

sensíveis tanto no período seco quanto no período úmido, produzindo maiores secas e maiores 

vazões de cheia. 

 

Utilizando-se o conjunto de parâmetros originados nas equações ajustadas (com os parâmetros 

“Ks” e “Kb” corrigidos), os resultados obtidos foram equivalentes com relação à vazão média 

anual (4500,14 m
3
/s); os picos de vazão e as receções, de forma geral, são semelhantes aos 

obtidos com os parâmetros de Caracaraí. 

 

Com relação à sub-bacia Negro, os valores da vazão média anual variaram de 18370,25 m
3
/s 

com os parâmetros de Posto Ajuricaba a 23305,49 m
3
/s obtido com os parâmetros de São 

Felipe. Os parâmetros de Curicuriari e Serrinha produziram, respectivamente, vazão média 

anual de 23116,37 e 21212,12 m
3
/s. 

 

A variação máxima, nesse caso, é de aproximadamente 21%, porém , os valores produzidos 

por São Felipe, Curicuriari e Serrinha são equivalentes. A sub-bacia Posto Ajuricaba está 

localizada em uma região com características pluviométricas diferentes, visto que a 

precipitação média anual é cerca de 1000 mm inferior às demais e o rendimento é cerca de 

39%, enquanto os rendimentos das outras três sub-bacias têm valores da ordem de 60%. Os 

parâmetros de São Felipe, Curicuriari e Serrinha produziram valores equivalentes em períodos 

de recessão e em períodos de cheia. 

 

Com os parâmetros determinados com as equações ajustadas (“Ks” e “Kb” corrigidos), o 

valor da vazão média anual é 20090,34 m
3
/s, ou seja, um valor intermediário entre os obtidos 
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com os parâmetros de Posto Ajuricaba e os demais. Comparando-se os picos, observa-se que 

os picos produzidos com os parâmetros regionalizados são semelhantes aos picos produzidos 

com os parâmetros de Serrinha, entretanto, algumas recessões são ligeiramente inferiores às 

recessões produzidas com os demais conjuntos de parâmetros. Com relação ao tempo ao pico, 

observa-se uma semelhança entre os resultados obtidos, independentemente do conjunto de 

parâmetros utilizado. 

 

Analisando-se os valores dos parâmetros obtidos para a sub-bacia Negro com as equações 

ajustadas, percebe-se que o valor de “b” é elevado quando comparado com os valores desse 

parâmetro obtido na fase de calibração das sub-bacias. 

 

O conjunto de parâmetros mais adequado para representar a transformação de chuva em 

deflúvio nas duas sub-bacias analisadas não ficou bem caracterizado neste trabalho, 

principalmente em razão das semelhanças dos resultados obtidos. 
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8. CONCLUSÕES 

 

 

Trabalhos de modelagem hidrológica envolvem a utilização de técnicas e procedimentos 

matemáticos ao longo de todo o decorrer do trabalho. A utilização do modelo propriamente 

dito foi antecedida por uma série de etapas necessárias para dar suporte e possibilitar a 

modelagem. Neste trabalho, o tratamento das variáveis, a geração das sub-bacias, a análise de 

sensibilidade dos parâmetros do modelo e a estimativa das incertezas dos valores dos 

parâmetros são exemplos dessas etapas precedentes. 

 

No que se refere ao tratamento das variáveis, essa etapa foi realizada com base em 

procedimentos clássicos usados nas ciências hidrológicas: interpolação, regressão, 

ponderação, etc. Vale ressaltar as vantagens obtidas com o uso do geoprocessamento, por 

meio do SIG ArcView da ESRI, que possibilitou o uso dessas técnicas citadas em interface 

gráfica “amigável” e de fácil uso e manipulação dos dados; além de permitir que essas etapas 

fossem realizadas de forma integralizada em um único ambiente computacional. Os dados 

manipulados por geoprocessamento foram necessários para a geração da evapotranspiração 

potencial e da montagem de séries médias mensais dessa variável e também da precipitação. 

 

Sobre a geração das sub-bacias, destaca-se o procedimento automático utilizado também com 

base em técnicas de geoprocessamento. Esse procedimento foi possível devido ao uso do 

modelo numérico do terreno (MNT) proveniente do USGS, e do algoritmo, desenvolvido no 

CRWR/UT, para processá-lo. 

 

Apesar do MNT ter sido gerado com base em mapas na escala 1:1.000.000 que possuem 

espaçamento entre curvas de nível de 100 metros, os resultados obtidos referentes ao 

delineamento das sub-bacias foram considerados bastante satisfatórios, visto que são 

compatíveis com a rede hidrográfica digitalizada sobre imagem de radar (Anexo C). A 

resolução espacial desse MNT dificilmente representaria satisfatoriamente o relevo de bacias 

hidrográficas pequenas ou médias, frequentemente alvos de estudos hidrológicos para os mais 

diversos objetivos. 

 

Com relação ao uso do modelo IPHMEN, registra-se a importância da fase de análise da 

sensibilidade dos parâmetros, a qual serviu de base para a calibração do modelo nas 13 sub-
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bacias identificadas. A análise de sensibilidade mostrou quais os parâmetros mais 

significativos para se obter um melhor ajuste entre os dados observados e calculados. Vale 

ressaltar mais uma vez que a metodologia usada neste trabalho conduziu a um resultado 

diferente do indicado pela literatura do modelo, pois o parâmetro “ ” mostrou-se sensível, o 

mesmo não acontecendo com os parâmetros “b” e “c”. 

 

Ainda com relação ao uso do modelo, registra-se também a importância da estimativa das 

incertezas dos valores dos parâmetros do modelo, estando ciente de que os valores dos 

parâmetros calibrados para cada uma das 13 sub-bacias e, também, os parâmetros 

regionalizados para as outras duas sub-bacias, podem não representar a realidade da região, 

em virtude das limitações dos procedimentos de medição das variáveis hidrológicas; da 

grande heterogeneidade física e dos processos hidrológicos que se dão na bacia estudada; das 

simplificações da estrutura conceitual do modelo e da sua parametrização existente. 

 

Observa-se que de maneira geral, os resultados dos ciclos de calibração e verificação se 

tornaram mais satisfatórios com a aplicação do modelo em sub-bacias com áreas de drenagem 

superiores a 12.000 km
2
. Essa característica pode ter explicação no fato de que a pluviometria 

média se torna mais consistente em sub-bacias maiores em virtude da própria metodologia 

usada para determinação das séries pluviométricas a qual considera a ponderação em células 

de 0,5 x 0,5 grau terrestre de resolução espacial. 

 

De uma forma geral, pode-se concluir que o IPHMEN foi capaz de representar a 

transformação de chuva em deflúvio de forma bastante satisfatória em algumas sub-bacias: 

São Felipe, Curicuriari, Posto Ajuricaba, Serrinha, Fé e Esperança, Fazenda Caju Piranga, 

Caracaraí. As principais vantagens identificadas no uso IPHMEN foram a simplicidade 

conceitual, o fato de requisitar poucos dados, o baixo número de parâmetros e a fácil 

utilização. Como desvantagens do IPHMEN, observa-se a pouca relação dos seus parâmetros 

com a realidade física. Porém, essa pouca relação fica de certa forma minimizada pelo fato de 

que qualquer outro modelo hidrológico também teria sua base física comprometida, devido a 

problemas de escala espacial, visto que se trata de uma grande bacia hidrográfica. 

 

Com relação à alteração realizada no modelo IPHMEN, o acréscimo das funções objetivo 3 e 

4, representaram um bom avanço em termos dos resultados do processo de calibração 
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automática. Em muitos casos, funções diferentes conduziram a resultados semelhantes, o que 

facilitou bastante a escolha de um bom conjunto de parâmetros para a sub-bacia analisada. 

 

No que se refere ao estudo de regionalização dos parâmetros do modelo, pode-se concluir que 

aparentemente os parâmetros “a”, “c” e “Kb” possuem relação física suficiente que permita o 

estabelecimento de correlações matemáticas entre tais parâmetros e características 

fisiográficas e hidrológicas da bacia. Os parâmetros “b” e “Ks”, apesar dos resultados da 

análise de regressão não terem sido bons, acredita-se que tais parâmetros podem possuir 

relação física com características fisiográficas e hidrológicas da bacia, visto que 

matematicamente o parâmetro “b” é equivalente ao parâmetro “c” e o parâmetro “Ks” é 

equivalente ao parâmetro “Kb”. Já os parâmetros “r” e “ ” dificilmente possuem base física 

capaz de permitir o estabelecimento de correlações. 

 

A transferência (translação) direta dos conjuntos de parâmetros ente sub-bacias apresentou-se 

como alternativa para a geração de deflúvios. Entretanto, entende-se que essa regionalização 

deve ser realizada com bastante cautela, por produzir resultados passivos de incertezas. 

 

As gerações de deflúvios realizadas nas seções Santa Maria do Boi Açu e Negro foram 

consideradas coerentes com relação à magnitude da vazão média anual, dos meses de máximo 

escoamento e dos meses de recessão. Especificamente com relação à vazão média anual, o 

somatório das vazões nas duas seções produzem valores coerentes com o valor do escoamento 

médio anual apresentado por Guyot et al. (1993). 

 

Com relação às características hidrológicas da bacia do Rio Negro, destaca-se a pluviometria 

e os coeficientes de escoamento elevados, o que proporciona também grandes deflúvios. 

 

As diferenças no processo de transformação de chuva em deflúvios entre as bacias 

pertencentes ao rio Negro e as pertencentes ao rio Branco ficou demostrada não só na análise 

das estatísticas das séries hidrológicas dessas sub-bacias, como também na ordem de grandeza 

dos parâmetros do modelo, onde percebe-se semelhanças entre bacias pertencentes ao rio 

Negro e ao rio Branco. 

 

Como sugestão para trabalhos futuros, destaca-se a necessidade de uma melhor avaliação da 

evapotranspiração potencial da bacia. A melhor metodologia para estimar essa variável em 
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bacias com cobertura vegetal predominantemente composta por florestas ainda é um campo 

aberto das ciências hidrológicas. Outra sugestão para trabalhos futuros é a aplicação de outros 

modelos hidrológicos na região, possivelmente do tipo distribuído e com base física, ainda 

que com dificuldades de obtenção de dados e problemas de tempo e capacidade 

computacional. Por fim, sugere-se a extensão da metodologia deste trabalho para outras 

bacias do rio Amazonas. 
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