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1 Introdução  

Hidrologia é a ciência que estuda a ocorrência, a distribuição e a 

circulação de água no ambiente. Subdivide-se em ramos que analisam cada 

uma das fases do ciclo hidrológico. Este trabalho enfoca a precipitação, 

componente de entrada do balanço hídrico. Os dados de precipitação são 

empregados em diversos tipos de estudos que variam da escala sinótica, de 

interesse meteorológico, até aplicações em pequenas bacias hidrográficas. 

Evidentemente a precisão dos dados de precipitação, tanto na escala espacial 

e temporal, variam em função da aplicação. 

Engenheiros estão freqüentemente envolvidos com a determinação da 

vazão resultante da ação da chuva sobre uma determinada área. Mesmo para 

obras em cursos de água, onde o dado básico é a vazão ou o nível de água, 

que pode ser obtido através de medição direta, muitas vezes é necessário 

voltar ao dado de precipitação, por falta de registros fluviométricos. Neste caso, 

utilizam-se modelos de transformação chuva-vazão, que procuram reproduzir o 

ciclo hidrológico e calcular a vazão, ou o hidrograma resultante, no curso de 

água, na seção de interesse. Pode-se utilizar esta técnica para gerar séries 

sintéticas de dados fluviométricos. 

Além do uso específico na Engenharia, como dado de projeto, os 

modelos de transformação chuva-vazão podem fornecer informações sobre a 

disponibilidade de água nas diversas fases do ciclo hidrológico, o que faz deles 

uma ferramenta muito útil em qualquer atividade de gestão de recursos 

hídricos. Existe uma grande variedade de tipos de modelos e sua escolha é 

função dos dados disponíveis e do objetivo do estudo.  

Tradicionalmente a chuva é medida em postos pluviométricos e 

pluviográficos e apresentada na forma de altura pluviométrica diária no primeiro 

caso e intensidade de chuva no segundo. Essas medidas são pontuais, sendo 
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necessário recorrer a técnicas para determinar a precipitação média sobre a 

bacia em estudo, pois a maioria dos modelos clássicos de transformação 

chuva-vazão, usualmente empregados, admitem uma única entrada de dados 

pluviométricos, a intensidade média de precipitação sobre a bacia. 

A espacialização dos dados de chuva pontualmente obtidos é ainda uma 

fonte de incerteza na utilização de modelos de transformação chuva-vazão. A 

princípio, a rede de postos pluviométricos deve ter uma densidade tal que 

permita a adequada extrapolação espacial da precipitação. 

A World Meteorological Organization (WMO) estabelece densidades 

mínimas de rede recomendadas para cada tipo de clima e topografia. São 

critérios genéricos empregados como parâmetros de avaliação das redes 

hidrológicas. 

Porém, cada aplicação hidrológica tem uma demanda de densidade de 

rede, que usualmente está além da rede hidrológica disponível. A aquisição de 

mais informação sobre a precipitação em uma bacia hidrográfica quando se 

tem por objetivo a utilização em modelos de transformação de chuva-vazão é 

sempre muito benéfica, pois sabe-se que, exceto para fenômenos frontais, a 

precipitação não é uniforme. Além disso, informações sobre como a tormenta 

entra e se desloca sobre a bacia são fundamentais para a elaboração dos 

hidrogramas nos locais de interesse. 

O adensamento da rede de postos pluviométricos é sempre vantajoso do 

ponto de vista da disponibilidade de informação, embora gere custos em sua 

implantação e operação. Desta forma, a otimização das informações 

hidrológicas, sem a geração adicional de custos, é uma das linhas de estudo 

da engenharia hidrológica, principalmente em países como o Brasil, que tem 

uma disponibilidade limitada de recursos para investir em coleta de dados. 

Um modo de se obter mais informações sobre o campo de precipitações 

é através do uso do sensoriamento remoto, com utilização de satélite e de 

radar. O satélite, que fornece informação de deslocamentos de grandes 

massas, é uma ferramenta mais voltada para estudos sinóticos, enquanto o 

radar pode estudar o fenômeno em áreas menores. 

Os dados provenientes de radar fornecem, em pequenos intervalos de 

tempo, informações da precipitação de forma espacializada. O radar não é uma 

ferramenta de uso recente, porém o seu emprego como fonte adicional de 
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dados nas atividades de modelação hidrológica tem se dado principalmente no 

âmbito acadêmico. 

O uso de modelos hidrológicos distribuídos gera a necessidade de 

dados distribuídos de precipitação, que podem ser obtidos tanto através de 

técnicas tradicionais de espacialização dos dados pontuais de pluviômetros, 

dos dados de radar meteorológico, ou ainda pela combinação destas duas 

fontes de dados. Sabe-se, porém, que todas esta técnicas apresentam 

imprecisões, e a sua quantificação é um dos grandes desafios da hidrologia, 

uma vez que se desconhece o campo real de precipitação. 

1.1 Objetivo e justificativa 

O objetivo deste trabalho é o estudo comparativo dos campos de 

precipitação oriundos das formas de espacialização clássicas baseadas 

apenas em dados pluviométricos, dos obtidos pelo radar meteorológico, e 

daqueles obtidos através da combinação destas duas formas de medidas. 

Analisou-se também o impacto das imprecisões destes campos de 

precipitação no desempenho de um modelo hidrológico. Esta etapa da 

pesquisa foi realizada com o uso de um modelo de transformação chuva-vazão 

com entradas distribuídas. A análise foi balizada por seções de controle no rio, 

onde estão localizadas as estações fluviométricas. Foi utilizado um sistema de 

informações geográficas (SIG) como ferramenta auxiliar no tratamento de 

dados de entrada do modelo.  

O objeto de estudo está compreendido na área de abrangência do radar 

do Instituto de Pesquisas Meteorológicas de Bauru (IPMet). Nesta região foram 

levantados os dados hidrológicos disponíveis para a escolha da bacia 

hidrográfica a ser estudada. Atualmente a Agência Nacional de Água (ANA) 

gerencia os dados hidrológicos do Brasil e mantém à disposição dos usuários 

um banco de dados na Internet (http://hidroweb.aneel.gov).  

Foram levantadas, na pesquisa bibliográfica, técnicas utilizadas para 

congregar os dados pontuais de chuva – obtidos de pluviômetros e 

pluviógrafos – e os dados de radar, visando obter uma melhoria na informação 

final. Os métodos selecionados são simples, para garantir seu fácil emprego 

por engenheiros hidrólogos.  
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Atualmente é redundante procurar justificar a importância de pesquisas 

voltadas para a gestão de recursos hídricos, quando as discussões e 

advertências sobre a existência de situações de conflito pelo uso da água, em 

função da crescente demanda, já saltaram do meio acadêmico para a mídia.  

Uma gestão eficiente exige dados precisos. A colaboração deste 

trabalho vem no sentido de investigar a existência de ganho na qualidade da 

informação da chuva e da vazão, sem onerar o Serviço Hidrológico Nacional 

com a instalação, manutenção e operação de redes extremamente densas. 

Entretanto não se nega, de forma alguma, a necessidade de investimentos no 

setor de coleta de dados hidrológicos. 

1.2 Estrutura do trabalho 

 

O trabalho apresenta a seguinte estrutura: o capítulo dois traz a revisão 

bibliográfica sobre o funcionamento e características do radar meteorológico, a 

distribuição espacial da precipitação e a composição de campos de 

precipitação. O capítulo três aborda a modelação hidrológica e as contribuições 

que o SIG vem introduzindo nesta atividade. O capítulo quatro apresenta a 

metodologia empregada no desenvolvimento deste trabalho. No capítulo cinco 

foi feita a caracterização dos objetos de estudo e no capítulo seis a descrição 

do modelo hidrológico utilizado. O capítulo sete apresenta e discute os 

resultados obtidos na composição dos campos de precipitação e o capítulo oito 

apresenta os resultados da aplicação destes campos no modelo hidrológico. 

No capítulo nove são apresentadas as conclusões finais do trabalho. 

 


