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3 Modelos chuva – vazão 

3.1 Introdução 

Os modelos de transformação chuva-vazão têm por objetivo estimar o 

deflúvio em um sistema de drenagem qualquer, gerado por um evento de 

chuva. Buscam reproduzir as fases do ciclo hidrológico entre a precipitação e o 

escoamento no ponto de interesse. 

Existe uma enorme variedade de tipos de modelos. Desde modelos 

bastante simplificados, como o Método Racional, muito utilizado em projetos de 

drenagem para estimativas de vazão em pequenas bacias, até modelos com 

entradas distribuídas, que consideram a variabilidade espacial e temporal do 

evento chuvoso. Geralmente estes últimos modelos tentam representar a 

variação das características da bacia hidrográfica no espaço, e fazem balanços 

hídricos localizados, determinando parcelas de evapotranspiração, infiltração, 

escoamento superficial e subsuperficial para cada unidade em estudo. Define-

se um percurso para estes escoamentos até atingir uma calha de drenagem; 

daí, através de processos hidrodinâmicos, o escoamento é propagado até a 

seção de interesse.  

A necessidade de um levantamento exaustivo de dados é uma dos 

maiores limitações à utilização de modelos mais complexos, o que leva à 

indagação de qual o aumento de precisão no resultado final que esta prática 

propicia. 

A modelação hidrológica é utilizada para atender as seguintes 

finalidades: 
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• Fornecer dados para projetos de engenharia. Seu uso é comum na 

extensão de séries de dados fluviométricos, uma vez que a 

disponibilidade de dados pluviométricos é maior que os fluviométricos. 

• Simular vazões em cursos de água de bacias submetidas a 

intervenções, pois conseqüentemente suas características estão em 

processo de alteração. Este assunto vem sendo bastante pesquisado 

atualmente, principalmente com enfoque nas enchentes em bacias 

urbanas.  

• Prever vazões que subsidiem o gerenciamento de barragens e sistemas 

de alerta de cheias. 

• Analisar o impacto de obras hidráulicas em cursos de água. 

• Avaliar o impacto de intervenções antrópicas em bacias hidrográficas. 

• Estudar, equacionar e reproduzir as diversas fases do ciclo hidrológico, 

objetivos inerentes às atividades de pesquisa.  

 

Segundo LINSLEY (1981), no início do século XIX foram realizadas as 

primeiras medidas sistemáticas de dados hidrológicos. Estes processos foram 

sendo aprimorados, estabelecendo-se as primeiras séries de dados. Em 1851 

foi publicado em uma revista técnica do Instituto de Engenharia Civil da Irlanda, 

por Mulvaney, o que hoje é conhecido por Fórmula Racional, o primeiro modelo 

hidrológico registrado na literatura. A ela seguiram-se várias outras, variações 

desta fórmula pioneira.  Este mesmo autor afirma que as bases conceituais dos 

atuais modelos hidrológicos foram, em grande parte, explicitadas no início do 

século XX. A modelação propriamente dita surgiu a partir da segunda metade 

daquele século e teve um desenvolvimento fantástico em função dos grandes 

avanços na informática.  

São inúmeros os modelos utilizados na Engenharia. Para efeito de 

sistematização do estudo, foi elaborada uma classificação que explicita suas 

diferenças. Livros clássicos de hidrologia, tais como RIGHETTO (1998), TUCCI 

(1998), LINSLEY (1981) sintetizam esta classificação da seguinte forma: 

 

• Modelo Determinístico: as equações utilizadas para descrever as fases 

do ciclo hidrológico não contêm componentes aleatórias, assim, para 
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uma determinada situação inicial, o modelo sempre produzirá a mesma 

resposta final. 

• Modelo Estocástico ou Probabilístico: as formulações utilizadas na 

descrição do fenômeno contêm variáveis aleatórias que seguem alguma 

distribuição probabilística. 

• Modelo com embasamento físico: reproduz todos os processos físicos 

através de equações matemáticas. A característica marcante deste 

modelo é que os parâmetros e as constantes das equações podem ser 

medidos ou determinados a priori, não necessitando de calibração. Sua 

utilização é restrita em função da dificuldade na obtenção de todos os 

parâmetros necessários. 

• Modelo Conceitual e Semiconceitual: está baseado no entendimento 

conceitual do ciclo hidrológico, com a utilização de funções empíricas 

para explicar alguns dos subprocessos envolvidos. Procura representar, 

de maneira simplificada, todos os processos físicos conhecidos do ciclo 

hidrológico.  

• Modelo Empírico ou “Caixa Preta” (Black Box): os resultados são obtidos 

através de ajustes de funções matemáticas. Estas funções não têm a 

finalidade de explicar os processos envolvidos, são apenas 

representações de um ajuste estatístico.  

• Modelo Contínuo: desenvolvido para simular longos períodos de tempo. 

Este tipo de modelo deve considerar algum tipo de acumulação de 

umidade no solo. 

• Modelo de Evento: aquele que simula um evento individual, dadas as 

condições iniciais. 

• Modelo Concentrado (lumped): considera os dados de entrada e os 

parâmetros representativos da bacia como valores médios, válidos para 

toda área de estudo. 

• Modelo Distribuído: os dados de entrada e as características da bacia 

variam no espaço. Estas informações podem ser distribuídas em sub-

bacias ou em malhas.  
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• Modelo Simplificado: utiliza algoritmos deliberadamente simplificados ou 

usa grandes incrementos de tempo, para minimizar o esforço 

computacional. 

 

Esta classificação pode ser aumentada em função de características 

particulares de cada modelo, como exemplo pode-se citar: modelos 

geomorfológicos, topográficos entre outros. 

TUCCI (1998) afirma que a tendência de desenvolvimento de modelos 

após a década de 80 centrou-se nos seguintes aspectos: 

 

• Previsão de cheias em tempo real, 

• Simplificação dos modelos, a partir da redução do número de 

parâmetros, agilizando seu emprego, 

• Busca de informações hidrológicas em circunstâncias de dados 

limitados.  

 

Deve-se ressaltar que o objetivo do estudo, a disponibilidade de dados e 

as dimensões da bacia condicionam o tipo de modelo empregado. Atividades 

de projeto exigem uma abordagem mais objetiva ao passo que os trabalhos de 

pesquisa buscam um entendimento do fenômeno, que quanto mais próximo da 

realidade, mais complexo fica. 

É relevante enfatizar a diferença entre estudos que buscam o 

entendimento do fenômeno para definição de vazões e níveis de projeto e 

aqueles destinados a sistemas de alerta. Enquanto o primeiro investiga e tenta 

reproduzir o hidrograma inteiro gerado pelo evento conhecido de precipitação, 

o segundo busca prever o comportamento da vazão a partir de uma previsão 

de chuva, e faz os ajustes em tempo real. Nos estudos de sistemas de alerta, o 

interesse volta-se para o trecho ascendente do hidrograma. 

Com relação aos modelos semiconceituais, TUCCI (1998) afirma que: 

 
“as principais dificuldades encontradas pelos autores e usuários foram a grande 
variabilidade espacial da precipitação, as incertezas dos dados de evaporação, o 
fator de escala entre processos pontuais e espaciais, e a homogeneidade dos 
parâmetros”. 
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Quanto aos modelos empíricos, as principais dificuldades estão na 

definição de parâmetros e na determinação das vazões fora da faixa de ajuste. 

Recentemente, uma nova motivação tem popularizado o emprego de 

modelos conceituais. A crescente capacidade do homem de modificar o 

ambiente tem exigido o desenvolvimento de modelos que representem mais 

realisticamente os processos hidrológicos, para que seja possível avaliar os 

impactos, qualitativos e quantitativos, introduzidos por estas alterações. Para 

tanto, os modelos devem representar de forma distribuída os eventos – 

precipitação, evapotranspiração – e as características da bacia em processo de 

modificação. Os parâmetros destes modelos devem refletir esta variabilidade 

espacial.  

Neste novo tipo de abordagem, KACHROO (1992) salienta a vantagem 

de usar modelos com embasamento físico, pois os parâmetros têm relação 

direta com as características físicas da bacia e, desta forma, podem ser 

modificados em função da forma de ocupação do solo. Especificamente para 

estes modelos, ele ressalta a necessidade de utilizar dados distribuídos, uma 

vez que a resposta à média espacial dos dados de entrada e das condições 

iniciais não é, necessariamente, a resposta dos correspondentes valores 

distribuídos. Então, há pouca vantagem em aplicar leis físicas em modelos com 

entradas médias e concentradas. Ele também afirma que estes modelos 

encontram-se em estágio inicial de desenvolvimento, e não fornecem ainda 

resultados convincentes, alternativos aos modelos empíricos.  

Segundo TUCCI (1998), não existem evidências que demonstrem a 

superioridade dos modelos distribuídos em relação aos demais; entretanto eles 

permitem uma análise mais criteriosa da influência das modificações que 

ocorrem nas bacias. 

WOOLHISIER (1996) diz que quando a escala computacional do modelo 

com embasamento físico e a variabilidade espacial do fenômeno são 

dimensionalmente compatíveis, os parâmetros tem significado físico. 

Entretanto, à medida que o sistema a ser modelado cresce, a escala 

computacional fica grande comparada à variabilidade do fenômeno e os 

parâmetros perdem parte de seu significado.  Ele afirma que as principais 

críticas aos modelos com embasamento físico são: 
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• Os atuais modelos desta categoria não têm um absoluto embasamento 

físico, uma vez que os parâmetros não podem ser determinados a priori 

e existe uma grande dose de incerteza em suas estimativas. São 

modelos mais difíceis de calibrar, pois têm muitos parâmetros. 

• Não são mais precisos que os demais modelos. 

• Podem ser usados de forma não apropriada. 

 

Mas defende seu uso não apenas em atividades de pesquisa com os 

argumentos: 

 

• Todos os modelos, mesmo os mais simples, têm suas limitações de uso, 

que devem ser criteriosamente observadas.  

• Alguns estudos com o propósito de demonstrar o melhor desempenho 

de modelos mais simples têm sérias falhas. O que pode ser afirmado 

com certeza é que, para grandes e médias bacias, os modelos mais 

simples fornecem resultados igualmente ruins, com um custo mais baixo. 

 

O autor afirma que a importância da variabilidade da chuva em grandes 

bacias é consenso entre hidrólogos; porém ela é surpreendentemente 

importante em pequenas bacias. Cita o trabalho de Faurès et al.25 , onde os 

autores estudaram uma bacia de 5 hectares, com 5 postos pluviométricos. 

Foram feitas simulações de hidrograma para oito eventos de chuva, utilizando 

os dados de cada posto individualmente. O coeficiente de variação do pico de 

vazão oscilou entre 9 e 76 %, e o do volume escoado de 2 a 65 %. 

SILVEIRA & DESBORDES (1999) estudaram a influência da 

disponibilidade de informações sobre a distribuição espacial da chuva em um 

modelo hidrológico distribuído de poucos parâmetros. De modo semelhante ao 

trabalho de Faurès, verificaram a queda de desempenho do modelo quando 

utilizaram dados de um único posto pluviométrico.  

                                                      
25 Faurès et al. (1995) Impact of small scale rainfall variability on runoff simulation. Journal of 
Hydro. Amsterdam, The Netherlands, Vol. 173, 309-326. Citado por Woolhisier (1996) 
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Testaram também o uso de vários postos pluviométricos organizados 

para fornecer tanto a precipitação média espacial sobre a bacia como campos 

de precipitação. O desempenho relativo destas situações foi avaliado pela 

comparação da função objetivo Nash-Sutcliffe (ver item 3.3) e dos parâmetros 

ajustados. Verificaram um desempenho semelhante nas duas situações que foi 

justificado em função da baixa variabilidade espacial da chuva no período 

estudado.  

WOOLHISIER (1996) assegura que é inegável a maior complexidade na 

calibração dos parâmetros nos modelos conceituais, e que este trabalho muitas 

vezes pode ser dificultado pela baixa resolução espacial dos dados de chuva. 

COLLISCHONN & TUCCI (2001) corroboram esta preocupação ao afirmarem 

que alguns parâmetros podem ser tendenciosos para compensar erros na 

estimativa da distribuição espacial e temporal da chuva. Alertam para a 

existência de inúmeras combinações de parâmetros plausíveis que geram 

resultados satisfatórios, o que faz com que persistam grandes incertezas com 

relação aos valores destes parâmetros. 

3.2 Modelos distribuídos 

Modelos distribuídos são aqueles que consideram as características da 

bacia e os dados necessários para o balanço hídrico de forma distribuída. 

Podem ser distribuídos por sub-bacias ou em malhas, como nas figuras 3.1.a e 

3.1.b. 

 a  b 

Figura 3.1 a. Bacia discretizada por quadrículas; b. Bacia discretizada por sub-bacias. 

Fonte: Adaptadas de MENDES (1996). 
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Há polêmica nesta definição, pois o modelo distribuído por sub-bacias é 

considerado distribuído quando a análise for global; porém, em cada unidade 

de estudo, ele é concentrado. 

A estrutura geral dos modelos está representada na figura 3.2 e 

normalmente pode ser expressa em duas fases: 

 

• Balanço hídrico – a partir dos dados de entrada, faz-se o balanço vertical 

da água e quantificam-se os volumes retidos em cada fase do ciclo 

hidrológico.  

• Escoamento – faz-se a propagação dos volumes acumulados em cada 

fase, respeitando o inter-relacionamento dos escoamentos das malhas 

ou das sub-bacias. 

 

Na classe dos modelos distribuídos por sub-bacias encontram-se 

modelos hidrológicos clássicos: Stanford, SCS – Soil Consevation Service, 

SSAR – Streamflow Syntesis and Reservoir Regulation, TOPMODEL, SHE – 

Système Hydrologique Européen e IDHM – The Institute of Hydrology 

Distribuited Model.  

Os três últimos modelos acima indicados foram desenvolvidos por 

grupos de pesquisa visando obter modelos distribuídos que agregassem as 

melhores formulações para representar cada fase do ciclo hidrológico.  

O modelo SHE é o que mais se aproxima de um modelo com 

embasamento físico, pois teoricamente todos os seus parâmetros podem ser 

medidos. Tem aplicações para células de diversos tamanhos (escala horizontal 

de 50 cm a 500 m e vertical 5 cm a 5 m), mas exige uma quantidade muito 

grande de dados. O modelo TOPMODEL pretende reproduzir a 

heterogeneidade da bacia através de sua topografia. Estes dois modelos são 

usados em bacias pequenas. Muitas vezes, em função da baixa resolução 

empregada (células de grandes dimensões), os parâmetros com grande 

variabilidade espacial são calibrados para obtenção de um valor médio 

representativo da área (COLLISCHONN, 2001).  
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Figura 3.2 Esquema geral de Modelos Distribuídos.  

Fonte: TUCCI (1998). 

 
No Brasil, como exemplos de modelos distribuídos, discretizados por 

sub-bacias, podem ser citados os modelos desenvolvidos no Instituto de 

Pesquisas Hidráulicas (IPH). São módulos independentes que fazem o balanço 

hídrico e a propagação do escoamento utilizando diferentes equações. 

Segundo TUCCI (1998) o IPH II foi desenvolvido utilizando metodologias 
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conhecidas, para ser usado em bacias rurais e urbanas, sem considerar a fase 

de escoamento em calhas de drenagem. O IPH III utiliza a mesma estrutura e 

faz a propagação através das seguintes formulações: onda cinemática e 

método de Muskingun-Cunge e Pulz se houver reservatórios. O IPH IV utiliza a 

mesma estrutura do II e faz a propagação através de um modelo 

hidrodinâmico. 

Uma das primeiras aplicações hidrológicas discretizadas por malhas foi 

apresentada por SOLOMON et al. (1968). Os autores estudaram a distribuição 

espacial da média anual do escoamento superficial, da precipitação e da 

temperatura da ilha Newfoundland, no Canadá, com a utilização de sistemas 

de malhas retangulares com dimensão lateral de 10 km. Esta ilha apresentava 

uma má distribuição espacial dos postos pluviométricos e meteorológicos, com 

muitas informações da região costeira e poucas do seu interior. Os postos 

fluviométricos, por sua vez, também localizados na região costeira, traziam 

embutidas as contribuições de seus tributários. Fizeram uma análise de 

regressão da precipitação e da temperatura relacionando-as com a latitude, 

elevação, posição e distância de barreiras topográficas, proximidade do mar e 

declividade, definindo equações com as quais estimaram a precipitação, 

temperatura e evapotranspiração média anual em cada quadrícula. Através de 

um balanço hídrico determinaram o escoamento superficial nas quadrículas e a 

vazão nos postos de medida. Determinaram um fator de correção K, razão 

entre a vazão média anual medida e a estimada, que foi aplicado à 

precipitação. Novas equações de correlação foram determinadas para 

precipitação, dando sempre peso maior para os valores medidos, repetiu-se 

iterativamente o processo até a obtenção de valores de K próximos da unidade. 

Com os valores finais de escoamento médio anual estimado por quadrículas 

fizeram, também, um estudo de correlação com os mesmo fatores do estudo 

da precipitação, acrescidos de tipo de uso do solo e determinaram equações 

empíricas que fornecem o escoamento superficial médio anual em cada local.  

Segundo TUCCI (1998) os modelos discretizados por malhas foram 

originalmente desenvolvidos por profissionais da área agronômica, com 

objetivo de estudar a poluição difusa em bacias rurais. Representam os 

processos hidrológicos de forma simplificada. Caracterizam-se como modelo 

distribuído, uma vez que seus parâmetros estão relacionados com as 
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características físicas da bacia e os usos do solo. Geralmente utilizados em 

pequenas bacias rurais.  

Um exemplo clássico deste tipo de modelo é o ANSWERS – Areal Non-

point Source Watershed Environment Response Simulation – apresentado por 

Beasley & Huggins26. A bacia é dividida em módulos quadrados de dois tipos, 

com e sem drenagem. Nos módulos sem drenagem, a direção do escoamento 

é escolhida através da topografia; desta forma, define-se, para toda a bacia, o 

percurso do escoamento superficial, subsuperficial e subterrâneo. A partir de 

dados meteorológicos de precipitação e evapotranspiração espacializados faz-

se o primeiro balanço hídrico. A parcela de interceptação também é calculada 

através de balanço hídrico, onde a capacidade máxima de retenção foi 

estabelecida através de relações empíricas em função do tipo de cobertura 

vegetal. A infiltração é determinada fazendo um balanço de água na camada 

superficial do solo. A capacidade máxima de armazenamento depende das 

características do solo. Os escoamentos subsuperficial e subterrâneo ocorrem 

segundo taxas que variam de acordo com o tipo de solo. O escoamento 

superficial e em calhas de drenagem definida são calculados com a equação 

de Manning. 

Existe um grande número de modelos distribuídos em uso e em 

desenvolvimento nos diversos centros de pesquisa do mundo, conforme 

revisão bibliográfica realizada pelo comitê da ASCE (ARNOLD, 1999).  

Apresenta-se, a seguir, um breve histórico dos principais modelos 

distribuídos desenvolvidos ou adaptados no Brasil. 

O Modelo SIMMQE – Simulação Precipitação Descarga a Malhas 

Quadradas – foi elaborado em sistema de cooperação entre o DNAEE e o 

OSTROM – Office de la Recherche Scientifique et Techinique outre Mer.  

Segundo Ceotto27, é um modelo distribuído em malhas quadradas, que faz a 

simulação através de um conjunto de quatro reservatórios. Ele salienta que os 

conceitos fundamentais do desenvolvimento deste modelo foram a 

                                                      
26 Beasley, J. C. & Huggins, L. F. (1981) – Answers: User’s Manual. Chicago: U. S. 
Environmental Protection Agency. 54 p.  Citado por TUCCI (1998). 
27 Ceotto et al. (1983) Aplicação do modelo SIMMQE à bacia do rio Paraíba do Sul. Anais do V 
Simpósio Brasileiro de Hidrologia e Recursos Hídricos V. 2, p. 229-262. Citado por ALMEIDA 
(2001) 
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representação espacial da bacia e a representação matemática das etapas do 

ciclo hidrológico.  

Em DNAEE (1983) é feita a descrição da aplicação do SIMMQE na 

Bacia do Paraíba do Sul, com área de drenagem de 55325 km2. O modelo 

trabalha com malhas de diferentes tamanhos (40, 20, 10 e 5 km de lado) para 

facilitar o ajuste dos contornos. Elas podem ser classificadas em dois tipos: 

com drenagem e sem drenagem. A rede de escoamento foi montada através 

da análise de cartas topográficas na escala 1:50.000. 

Os dados usados referem-se ao período de junho a novembro de 1982. 

Das 350 estações pluviométricas existentes foram selecionadas 70. A 

discretização espacial foi feita através do polígono de Thiessen. A 

evapotranspiração mensal foi estimada a partir de 19 estações, a partir de 

critérios baseados na altimetria. Foram consideradas sete classes de usos do 

solo: Pântanos, florestas, campos, culturas permanentes, zonas sedimentares, 

áreas urbanas e superfície livre de água. 

Admitiu-se que a irrigação foi feita no período de maio a setembro, com 

taxa de aplicação de 0,6 l s-1ha-1, e 20% de retorno deste volume ao curso de 

água, Nos pontos de abastecimento, cidades, a taxa de retorno considerada foi 

de 80%. O estudo foi monitorado por 21 estações fluviométricas. Os objetivos 

do estudo eram: 

 

• Simular a situação real 

• Simular o escoamento sem as obras hidráulicas existentes 

• Visualização de dois cenários diferentes propostos para plano de gestão 

da bacia. 

 

Os resultados obtidos na simulação da situação real foram considerados 

excelentes, com variação entre os valores observados e medidos da ordem de 

6%. Apenas uma estação apresentou variação de 10%.  

Segundo ALMEIDA (2001) o AÇUMOD é um modelo derivado do 

SIMMQE para torná-lo mais adequado à região semi-árida do nordeste 

brasileiro. Foi incorporado como instrumento de gestão ao Sistema de Apoio ao 

Planejamento e Gerenciamento de Recursos Hídricos. Trata-se de um modelo 

distribuído onde a discretização é feita em malhas quadradas. A simulação do 
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ciclo hidrológico é feita através de um sistema de quatro reservatórios, em cada 

uma destas unidades de estudo. O modelo faz o balanço hídrico quadrícula a 

quadrícula e incorpora o balanço hídrico nos açudes (regras de operação). 

A água escoa de quadrícula em quadrícula até o exutório seguindo o 

sentido de escoamento, determinado pela topografia.  As quadrículas podem 

variar de tamanho, com valores múltiplos A, A/2, A/4 e A/8, para proporcionar 

um ajuste melhor nas bordas da bacia. Em cada quadrícula determina-se: 

 

• Tipo de malha: (com ou sem drenagem) 

• Cota mínima 

• Direção de escoamento (oito possibilidades) 

• Porcentagem de zonas hidrologicamente homogêneas 

• Locais e quantidade de captação de água. 

• Obras hidráulicas (açudes, reservatórios).  

 

Zonas hidrologicamente homogêneas são áreas para as quais, sob uma 

mesma precipitação e mesma umidade inicial do solo, tem-se uma mesma 

resposta hidrológica, ou seja, apresentam a mesma função de produção de 

água. 

Em sua tese de mestrado o autor descreve a calibração e validação 

deste modelo na bacia do rio do Peixe com área de drenagem de 3475,74 km2, 

no noroeste do Estado da Paraíba. É uma região com grande abundância de 

açudes. Na simulação foram considerados 15 açudes. A discretização da 

precipitação e dados evaporimétricos foi feita através do polígono de Thiessen. 

O autor concluiu que a aplicação foi bem sucedida através da análise dos 

índices indicadores de qualidade de calibração e validação. Usou períodos de 

validação e calibração distantes cronologicamente: 1994 a 1999 na calibração 

e 1963 a 1972 para validação. O autor diz: 

 
“Vale lembrar que o modelo por ser conceitual, não pode ser utilizado para 
avaliação de modificações sobre o uso do solo, porém com modificações na 
estrutura do modelo poderia-se chegar ao ponto da avaliação de impactos, ou 
seja, futuramente pode-se, facilmente, inserir equações com embasamento físico 
de maneira a torná-lo mais adequado à utilização para o planejamento e 
gerenciamento de recursos hídricos.” 
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O autor cita outras aplicações do AÇUMOD: na mesma bacia (Rio do 

Peixe) no período de 1985 a 1991 e na bacia do Rio Taperoá, no mesmo 

Estado, com área de drenagem de 5667 km².  

COLLISCHONN (2001) desenvolveu um modelo com estrutura baseada 

no modelo LARSIM apresentado por Bremicker28. A área de estudo é 

subdividida em quadrados com 10 km de aresta, cada célula é composta por 

blocos de usos do solo. Estes blocos resultam da combinação das 

características de uso do solo, cobertura vegetal e tipo de solo. Os parâmetros 

do modelo derivam das características destes blocos; desta forma cada bloco 

define um conjunto de parâmetros, que pode ser constante para toda a área de 

estudo, como pode variar em função das sub-bacias. A estrutura deste modelo 

é apresentada em detalhes no capítulo 7, por ser este modelo objeto de estudo 

deste trabalho.  

COLLISCHONN & TUCCI (2001) e COLLISCHONN (2001) descrevem a 

aplicação deste modelo a três bacias hidrográficas duas delas com áreas de 

27000 km2 (rio Taquari-Antas-RS e rio Taquari-MT) e em um trecho do rio 

Uruguai, com 75000 km2. Nas duas primeiras o ajuste dos parâmetros foi feito 

manualmente, com períodos de calibração e validação distintos, assim como 

verificação em postos que não foram utilizados na calibração. Os melhores 

resultados foram obtidos para bacias maiores, porém mesmo quando aplicados 

às sub-bacias os resultados foram considerados satisfatórios (a menor sub-

bacia testada tem área de 432 km2). Os melhores resultados foram obtidos 

para a bacia Taquari RS, com maior densidade de dados. O autor apresenta 

uma farta discussão sobre a validade física dos parâmetros obtidos e ressalta a 

necessidade de medidas de outras variáveis: sugere a evapotranspiração, para 

que a calibração não dependa apenas das vazões, reduzindo, desta forma, as 

incertezas relativas aos parâmetros.  

Para o trecho do rio Uruguai estudado, o modelo foi simulado usando os 

parâmetros obtidos na bacia Taquari-Antas, obtendo resultados satisfatórios, o 

que mostra que o modelo permite que seja feita a transferência de parâmetros 

                                                      
28 Bremicker, M. (1998)  Aufbau eines wasserhaushaltsmodells für das Weser und das Ostsee 
einzugsgebiet als baustein eines atmosphären-hydrologie-modells. Dissertation 
Geowissenshaflicher Fakultät, Albert-Ludwigs-Universität. Freiburg. Juli. Citado por 
COLLISCHONN & TUCCI (2001) e COLLISCHONN (2001) 
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entre bacias fisicamente semelhantes. Depois foi feita a calibração global 

automática, utilizando algoritmo genético.  

3.3 Calibração de parâmetros e incerteza 

Esta etapa do trabalho com modelos requer atenção especial dos 

usuários não só na verificação do ajuste dos dados observados e calculados, 

mas também na avaliação do conjunto de parâmetros que garantem este 

ajuste. Um dos aspectos que privilegia o uso de modelos conceituais é que 

eles permitem uma visualização dos processos envolvidos no balanço hídrico 

na bacia, portanto é justamente nesta fase que se espera uma grande 

discussão dos parâmetros obtidos via calibração, quer através da comparação 

com valores referenciados na bibliografia como através da comparação com 

valores medidos. Desta forma, as pesquisas sobre etapas específicas do ciclo 

hidrológico e de caracterização de parâmetros são muito importantes para 

avaliação dos parâmetros obtidos via calibração. (MATOS, 1987, AHUJA et al., 

1985, TERUEL, 1995, NOVELLI, 1996, IAFFE, 1996, VALENTE et al., 1997, 

TOMASELLA, 1997, TROPPMAIR, 1998, COLLISCHONN, 2001, 

COLLISCHONN & TUCCI, 2001, CABRAL, 2002, SIKKA et al., 2003, MATTOS 

& MATTOS, 2003 e MORAES, 2003). 

A discussão sobre as vantagens e desvantagens da calibração 

automática versus a manual é apresentada em TUCCI (1998), YAPO et al. 

(1998), DINIZ (1999), COLLISCHONN (2001) e COLLISCHONN & TUCCI 

(2003). Em síntese, pode-se dizer que a calibração automática tem a vantagem 

da rapidez, principalmente quando se trata de usuários pouco experientes com 

o modelo, porém todos os autores reforçam a necessidade do usuário analisar 

os limites dos parâmetros e discuti-los para evitar resultados absurdos, sem 

significado físico. Por outro lado, a calibração manual permite um 

aprofundamento no entendimento do funcionamento do modelo, mas tem o 

ônus de ser um processo demorado e subjetivo, no sentido de decidir pelo fim 

do processo de otimização.  

Quando se trabalha com séries contínuas de vazão é recomendável 

fazer a otimização multi-objetivo, pois cada função objetivo ajusta uma 

característica particular do hidrograma. Apresentam-se a seguir as funções 
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objetivo mais comuns para de calibração e avaliação de modelos hidrológicos 

(TUCCI, 1998, COLLISCHONN, 2001e COLLISCHONN & TUCCI, 2003). 

 

• Comparação de volumes: avalia o desvio geral de volume. 
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• RMSE (root mean square error): mais sensível na vazão máxima 
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• Coeficiente de Nash-Sutcliffe – verifica o ajuste dos picos de vazão, 

também conhecida por eficiência. 
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• RMSEI – mais sensível à vazão mínima. 
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• Coeficiente de Nash para logaritmo das vazões Rlog – verifica o bom 

ajuste dos picos máximos e da recessão do hidrograma, mas é mais 

influenciado pela recessão. 
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A escolha das funções objetivo está relacionada com o tipo de aplicação 

que esta sendo realizada. YU & YANG (2000) discutem a importância da 

escolha da função objetivo e em seu trabalho definem uma nova função 

objetivo que considera as flutuações de vazão ao longo do ano, adequada para 

melhorar a calibração de hidrogramas em uma bacia com distribuição temporal 

de vazões muito heterogênea . 

Quando se trabalha na calibração de problemas multiobjetivo não é 

possível determinar uma alternativa otimizada, pois a melhora de uma função 
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objetivo é obtida com a piora das outras. Busca-se, desta forma, um conjunto 

de soluções não dominadas, ou Ótimo de Pareto. O conceito de soluções não 

dominadas significa um conjunto de soluções que não são piores que as 

demais.  

Existe um grande número de pesquisas sendo realizadas na definição 

de metodologias para otimizar funções multi-objetivo. Os algoritmos genéticos 

são métodos de otimização, mono ou multi-objetivo, que vem se popularizando 

em diversas utilizações, inclusive calibração de modelos hidrológicos. Utilizam 

conceitos da teoria da evolução de seres vivos, proposta pelo naturalista inglês 

Charles Darwin. Os conceitos básicos dos algoritmos genéticos foram descritos 

por LACERDA & CARVALHO (1999).  

YAPO et al. (1998), na Universidade do Arizona, propõem um algoritmo 

para solução de otimização de problemas multi-objetivos – MOCOM-UA (multi-

objective-complex-evolution) – baseado no método SCE-UA, de otimização de 

problemas mono-objetivo. A descrição do método SCE-UA pode ser 

encontrada em DINIZ (1999). 

YAPO et al. (1998) aplicaram o algoritmo MOCOM-UA para encontrar as 

soluções Pareto em um modelo hidrológico conceitual (Sacramento Soil 

Moisture Accounting model) com 13 parâmetros em uma bacia de 1950 km2. O 

período de calibração foi de 1 ano. Para uma população de 500 alternativas 

foram necessárias 68890 avaliações para chegar à solução. Na avaliação dos 

parâmetros que compõem o universo das soluções Pareto, observaram que 

alguns parâmetros convergem para um valor, ou se mantêm dentro de uma 

faixa estreita, enquanto outros oscilam bastante para atender as duas funções 

objetivo. Realizaram um estudo para avaliar a sensibilidade dos resultados com 

relação ao tamanho da população, variaram a população de 50 a 2000 e 

observaram o deslocamento da frente de soluções Pareto em direção à origem 

para as populações maiores, o que indica uma melhoria. Entretanto, o custo 

computacional envolvido no aumento da população é significativo: para uma 

população de 1000 foram avaliadas 265124 alternativas e para a população de 

2000 este valor passou a 2819128 para se atingir um conjunto de soluções 

Pareto. 

COLLISCHONN (2001) utilizou esta metodologia para otimização de 

parâmetros da bacia Uruguai no modelo distribuído já mencionado, adotando 
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uma população de 50 por limitações computacionais (tempo de 

processamento) e chegou em resultados satisfatórios.  

COLLISCHONN & TUCCI (2003) estudaram a importância do tamanho 

da população nesta metodologia de calibração utilizando o Modelo IPH2, 

descrito em TUCCI (1998), que corresponde a um modelo concentrado com 

sete parâmetros. Testaram a calibração com duas e três funções objetivo e 

observaram que ao aumentar o número de funções objetivo aumentou-se a 

faixa de variação dos parâmetros. Da mesma forma que no trabalho de YAPO 

et al. (1998), observaram que o aumento da população leva a um conjunto de 

soluções Pareto melhores. 

A incerteza envolvida em todo processo de calibração de modelos 

hidrológicos não se restringe apenas aos parâmetros, mas também aos dados 

e à adequação do modelo ao problema que esta sendo analisado. Estas três 

fontes de incerteza estão interrealcionadas. Uma das vantagens de trabalhar 

com o conjunto de soluções Pareto é a possibilidade de avaliar as incertezas 

dos resultados frente à possível faixa de variação dos parâmetros.  

3.4 Aplicações de campos de precipitação em Modelos 
hidrológicos.  

Na revisão apresentada no item 2.2 deste trabalho, observa-se uma 

busca de integração entre dados de radar e pluviômetro. Pesquisas na 

elaboração de campos de precipitação têm como decorrência trabalhos de 

aplicação, isto é, a utilização desta nova forma de entrada de dados em 

modelos hidrológicos chuva-vazão para verificação dos ganhos em eficiência 

que estas técnicas introduzem, assim como verificar a eficiência de modelos 

hidrológicos. Estuda-se também a influência da escala, a variabilidade da 

chuva e dos tipos de modelo hidrológicos.  

COLLIER & KNOWLES (1986) utilizaram estimativas de precipitação 

obtidas em tempo real a partir de dados de radar e de pluviômetros 

combinados conforme COLLIER (1986b), já referenciado no capítulo 2.3.1 

desta revisão. Estes campos foram aplicados em um modelo chuva-vazão 

simples, de único reservatório, concentrado com o objetivo de estudar a 

sensibilidade nas previsões de cheia em função de erros na estimativa da 
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chuva. Foi aplicado em bacias com área variando de 40 a 1053 km2. Algumas 

bacias reproduziram bem o hidrograma medido nos rios. Em alguns casos o 

fato de trabalhar com estimativas em tempo real introduziu distorções nas 

precipitações e nos hidrogramas simulados, mas a pós-calibração pôde 

eliminar esses erros. Os autores elaboraram um gráfico relacionando os erros 

nas estimativas de precipitação, com os erros na vazão observada e 

concluíram que uma superestimativa de 30% na precipitação gera uma 

superestimativa equivalente no escoamento para pequenas bacias e 

superestimativas menores que 10% para grandes bacias. A subestimativa de 

30% na chuva produz subestimativas de 30% na estimativa de vazão 

independente do tamanho da bacia. Para melhorar as estimativas em tempo 

real, os autores sugeriram o uso de mecanismos de correção no modelo chuva-

vazão baseados na comparação da vazão observada com a medida.  

PESSOA (1986) utilizou o radar de Bauru como provedor de dados para 

utilização de um modelo chuva x vazão na bacia do rio Batalha. Trata-se de um 

modelo matemático determinístico de parâmetros distribuídos, que tem por 

objetivo a obtenção, em tempo real e de previsões, das vazões no exutório da 

bacia estudada. A bacia hidrográfica é discretizada em malhas de 16 km2. 

O modelo simula as etapas de interceptação, infiltração, 

armazenamento, evapotranspiração e escoamentos superficial, subsuperficial e 

básico. Cada uma delas é considerada como um reservatório, onde a água 

passa por um processo de retardamento.  

Os dados de chuva, provenientes do radar, foram tratados pelas 

equações de Marshall Palmer e pelas propostas por Calheiros. 

A comparação dos dados de radar com os obtidos pela rede de 6 

pluviômetros existentes na bacia não forneceu bons resultados, sendo que a 

utilização da equação de Marshall Palmer levou à resultados melhores. Em 

função disso autor propôs três formas de interação entre os dados: 

 

a) Fator Multiplicador: calcula-se um índice de ponderação entre os dados 

de radar e dos pluviômetros através da divisão do total diário acumulado 

na malha pelo radar com a precipitação diária captada pelo pluviômetro 

nas malhas que contém pluviômetro. Este fator de ponderação é 

utilizado para corrigir os dados do radar. 
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b) Ponderação: o fator multiplicador anteriormente descrito é aplicado, 

fazendo uma ponderação em área, de acordo com o polígono de 

Thiessen. 

c) Definição de equações Z-R; através de regressão linear definir uma 

equação Z-R para a bacia hidrográfica do rio Batalha.  

 

O autor optou pelo uso do fator multiplicador, em detrimento dos demais, 

Julgou os resultados obtidos pela utilização do modelo Raden adequados, e 

discutiu formas de melhorar a eficiência de previsões de eventos futuros.  

TROVATI (1988) propõe a utilização dos dados de refletividade do radar 

de Bauru em um modelo de transformação, não mais chuva-vazão, mas sim de 

refletividade-vazão. A motivação do trabalho é eliminar uma fase na 

modelação. Os dados de refletividade são transladados e acumulados no 

exutório da bacia, através de uma função de transferência que incorpora dados 

do escoamento e características fisiográficas da bacia. Desta forma, é um 

trabalho que utiliza um modelo distribuído de refletividade x vazão. A 

componente do escoamento básico é mantida constante durante todo o evento 

de chuva, e igual ao menor escoamento verificado antes do início da 

precipitação. 

A aplicação foi feita no Rio Jacaré-Guaçu. Foram utilizados dados de 4 

estações fluviométricas, com áreas de contribuição variando de 284,4 a 

1891,2 km2. O período avaliado foi de janeiro a julho de 1983, em média seis 

eventos para cada sub-bacia. O autor observou a similaridade das respostas, 

verificou que o pico de vazão medido ocorria sempre mais atrasado que os 

valores obtidos na modelação e sugeriu uma modificação na determinação do 

tempo de concentração das bacias para melhorar coincidência dos picos de 

vazão. Da comparação Z x Q foi obtido um coeficiente de correlação da ordem 

de 0,9. 

Como objetivo do trabalho era a previsão de eventos futuros, a 

calibração do modelo foi realizada analisando apenas o tramo ascendente do 

hidrograma. O autor salienta que a supressão da etapa de transformação 

chuva x vazão não elimina as incertezas relativas aos dados de radar.  

PEREIRA FILHO (1989) utilizou o radar do CTH (Centro de Tecnologia 

Hidráulica), instalado na barragem de Ponte Nova (São Paulo), para estudar a 
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resposta em tempo real de uma bacia urbanizada (bacia do Limão) na região 

metropolitana da Grande São Paulo, a eventos de precipitação. Utilizou o 

modelo de transformação chuva-vazão MELRAD, modelo estocástico linear, 

baseado no método das isócronas. Usou as equações de Marshall-Palmer e 

uma equação proposta por Masambani & Rodriguez para sistemas convectivos 

tropicais, desenvolvida com dados do Estado de São Paulo na conversão dos 

dados de refletividade do radar e não observou diferenças significativas para as 

duas equações. As etapas de previsão foram baseadas na metodologia 

SHARP – Short-term Automatic Radar Prediction. O autor verificou a 

adequação desta metodologia para previsão de eventos com até uma hora de 

antecedência. 

Sabe-se que os ecos de terreno podem causar distorções nas leituras de 

radar. Eles são variáveis no tempo, pois dependem das condições de 

propagação das ondas emitidas pelo radar. Pereira Filho investigou a variação 

dos ecos de terreno em função da modificação da refratabilidade das camadas 

atmosféricas, que é função da umidade e temperatura. Verificou que para a 

cidade de São Paulo, os ecos de terreno provenientes da serra da Cantareira e 

da Mantiqueira respondem de forma diferenciada às variações das condições 

atmosféricas e que são influenciados pela ilha de calor urbana e pela 

penetração da brisa marítima.  

SMITH (1990) alerta que os modelos hidrológicos historicamente 

trabalham com dados pluviométricos. A simples substituição destes dados por 

estimativas de radar pode levar a resultados não muito promissores, o que não 

reflete necessariamente uma inadequação dos dados do radar, mas que o uso 

destes dados nestes modelos ainda não foi otimizado. 

BRAGA, et al. (1995) descrevem a utilização conjunta de radar, sistema 

telemétrico de fluviometria e pluviometria, informações de satélite e modelo 

hidrológico de entradas distribuídas utilizado para alerta de cheias na região 

metropolitana de São Paulo. 

KOUWEN & GARLAND (1989) utilizaram um modelo hidrológico com 

embasamento físico, distribuído por quadrículas para estudar três aspectos: 

composição de campos de precipitação, tamanho das quadrículas e níveis de 

resolução dos dados de radar na bacia do rio Grande em Ontario, Canadá. As 

áreas das bacias e sub-bacias envolvidas variavam de 125 a 3500 km2.  
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Os campos de precipitação foram elaborados a partir de uma rede de 

pluviômetros com densidade de 350 km2 (plu)-1. Analisaram três formas de 

composição de campos de precipitação: dados de pluviômetros aplicados em 

um método grid point method, dados de radar, com uma equação Z-R 

desenvolvida para o local, e o método de Brandes. Os autores introduziram as 

seguintes modificações no método de Brandes: para o pluviômetro participar do 

ajuste deveria registrar um valor superior a 2,5 mm e as relações G 

(Pluviômetro/Radar) deveriam estar entre 0,1 e 10. Estes ajustes foram feitos 

porque os autores observaram que o Método de Brandes pode levar a ajustes 

exagerados quando em presença de elevados gradientes espaciais de chuva.  

Verificaram que os campos de precipitação apresentam diferenças, com 

o radar fornecendo valores menores. Os hidrogramas resultantes são distintos 

e observaram que o método composto melhora os resultados para eventos 

intensos e localizados. Para eventos distribuídos e uniformes não houve 

grandes modificações. O método de Brandes foi utilizado nas demais etapas da 

pesquisa. Estudaram quatro eventos com dados de chuva horários. 

Trabalharam com três tamanhos de células (2, 5 e 10 km de lado). A 

composição do campo de precipitação foi realizada para célula de menor 

tamanho, e para as células maiores foi feita uma média espacial. Observaram 

que o aumento do tamanho da célula achata o hidrograma; os hidrogramas 

relativos às células de 2 e 5 km foram muito semelhantes, com as diferenças 

aparecendo apenas perto dos picos. Para a maior bacia, a aplicação com 

células de 10 km apresentou bons resultados. Os autores propuseram as 

seguintes regras para escolha da resolução espacial de trabalho: 

 

• Cada sub-bacia deve ter pelo menos cinco células para representar 

adequadamente o padrão de drenagem. 

• Um total de 30 a 50 células parece ser adequado para representar bem 

os resultados em uma bacia, tomando o cuidado em bacias grandes 

para não exceder os 10 km, de modo a não perder informações sobre a 

variabilidade espacial. 

 

O último aspecto estudado neste trabalho foi influência da composição 

da chuva em oito faixas de discretização ao invés de trabalhar com os 128 
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níveis fornecidos pelo radar. Os hidrogramas mantiveram-se semelhantes, com 

uma superestimativa de aproximadamente 10% do valor do pico quando se 

utiliza a escala simplificada.  

OGDEN & JULIEN (1994) investigaram o efeito da resolução da chuva 

(gride) oriunda de radar em duas bacias de 32 e 121 km2. Definiram o 

parâmetro adimensional LwLr , sendo: 

Lr = dimensão do gride de chuva 
Lw = característica física da bacia – raiz quadrada da área. 
Concluíram que o efeito da agregação de dados de chuva é sentido para 

Lr/Lw maior que 0,4. Observaram que o pico de vazão diminui sempre à 

medida que aumenta o Lr.  

PETERS & EASTON (1996) detectaram o interesse na utilização de 

modelos distribuídos para avaliar o ganho de eficiência que o uso dos dados de 

radar podem propiciar na avaliação da distribuição espacial da precipitação. 

Para tanto foi utilizado uma adaptação do modelo conceitual de Clark (HEC), 

com entradas semi-distribuidas. Neste trabalho o gride do radar foi sobreposto 

à bacia, avaliando-se as entradas, saídas e as perdas célula a célula. Os 

autores estudaram três eventos de chuva em quatro sub bacias no rio Illinois 

com áreas de drenagem de 829 km2 a 1645 km2. A precipitação média 

calculada a partir de dados de radar difere da média encontrada para os dados 

provenientes de postos de medição, sendo que esta última média foi calculada 

utilizando o procedimento do inverso do quadrado da distância. As diferenças 

foram atribuídas à variabilidade espacial do fenômeno, à precisão do radar e à 

ponderação dos dados pluviométricos. 

Rodou-se o modelo utilizando os dados de radar, individualizados por 

célula, e também para a média dos dados de radar. Os resultados são muito 

parecidos, resultado da uniformidade espacial destes três eventos de chuva 

estudados. Os hidrogramas simulados têm boa concordância com os 

observados. Os autores concluem que os dados de radar proporcionam novas 

oportunidades para o detalhamento espacial do processo de transformação 

chuva vazão.  

MIMIKOU & BATLAS (1996) estudaram uma sub bacia do rio Pinioc, 

com 2763 km2, dentro de um raio de 100 km de um radar meteorológico banda 

S. Foram estudados 6 eventos de chuvas frontais de intensidade moderada, 
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longa duração e grande abrangência espacial. O modelo utilizado foi HEC1F, 

baseado no hidrograma unitário, que exige médias espaciais de precipitação. 

Através da utilização do polígono de Thiessen determinaram uma 

precipitação média para os dados da rede pluviométrica. Utilizaram o método 

de Brandes para correção dos dados de radar gerados com a equação de 

Marshall Palmer e determinaram a precipitação média através da média dos 

valores de cada célula. Foram feitos estudos de simulação e previsão de 

vazão. Além da análise visual dos hidrogramas, os autores compararam o 

desempenho dos campos de precipitação através de coeficientes que medem 

tendência, porcentagem de pico e eficiência. Ambos os campos apresentam 

bons desempenhos, mas os resultados provenientes dos dados de radar 

ajustados mostraram-se superiores aos de pluviômetros.  

KOREN et al. (1999) aplicaram dados horários de chuva de radar, com 

resolução de 4 km, combinados com dados pluviométricos em três modelos 

hidrológicos concentrados com diferenças nas formulações da geração do 

escoamento superficial. Para cada um destes modelos foram testadas as 

seguintes resoluções de chuva: 4x4, 8x8, 16x16, 32x32, 64x64, 128x128 e 

256x256 km, que foram comparados com os resultados da maior resolução. 

Todos os modelos apresentam uma diminuição do escoamento superficial em 

função do aumento da dimensão da célula com informação de chuva; porém a 

dependência em função da escala variou significativamente entre os tipos de 

modelo. O modelo, cuja hipótese de geração de escoamento superficial esta 

baseada no excesso de infiltração, é mais sensível à variabilidade espacial da 

chuva. Para a maior célula este modelo apresentou uma redução da ordem de 

90% do volume escoado, enquanto o modelo, cuja hipótese de geração de 

escoamento esta baseada na saturação de reservatório, apresentou uma 

redução da ordem de 20%. 

BRAUD et al. (1999) estudaram a influência de se considerar a 

variabilidade de chuva na estimativa de vazões a partir do uso de um modelo 

hidrológico. Analisarem uma bacia com 5,47 km2 na região andina da 

Argentina. Usaram o modelo ANSWERS e discretizaram a área em 6079 

células com 3 m de lado. Para composição dos campos de precipitação 

aplicaram o polígono de Thiessen a partir de quatro postos pluviométricos. O 
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modelo foi calibrado com dados de um ano e aplicado de forma contínua no 

período de 11 anos, com resultados satisfatórios.  

Para verificar a influência da variabilidade espacial da chuva 

selecionaram 20 eventos do ano de calibração, rodaram o modelo novamente 

usando a chuva uniforme considerando um pluviômetro por vez. Analisaram 

comparativamente as variações encontradas na altura de chuva, no 

escoamento e nos picos de vazão. Verificaram que quando não se considera a 

variabilidade da chuva os valores da chuva média sobre a bacia variam mais 

de 100% e que variações desta magnitude são observadas no volume escoado 

e nas vazões de pico. No caso particular desta bacia, existe uma região muito 

impermeável, e quando a chuva esta mal representada nela há grandes 

distorções no escoamento final. 

ANDRÉASSIAN et al. (2001) fizeram uma ampla revisão bibliográfica 

sobre a variabilidade espacial das chuvas. Propuseram a utilização de modelos 

chuva-vazão para avaliação dos campos de precipitação e observaram que 

independente da forma de coleta de dados (rede pluviométrica ou radar) 

existem duas abordagens de trabalho para contornar o principal problema 

neste tipo de estudo: o desconhecimento do campo real de chuva.  

 

• Geração de campos sintéticos de precipitação, com base em uma rede 

pluviométrica e alguma hipótese de distribuição de chuvas, ou uso do 

campo do radar. Com estes campos, que passam a ser considerados os 

valores reais, gera-se através de um modelo chuva-vazão uma série 

sintética de vazões. Os campos de precipitação passam a ser 

amostrados com diversas densidades. Estas novas séries de dados 

pontuais de chuva são espacializadas e submetidas ao modelo chuva-

vazão, os resultados obtidos são comparados com os obtidos pela 

simulação do “campo real”.  

• Uso da rede real de pluviômetros, que são espacializados e introduzidos 

em um modelo chuva-vazão. A rede real de pluviômetros é amostrada 

para diversas densidades e submetida ao modelo hidrológico. Todas as 

séries resultantes de vazão são confrontadas com dados reais (medidos) 

de vazão.  
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Os autores argumentam que na primeira metodologia espera-se obter a 

influência da amostragem nos resultados finais, porém esta não é a única fonte 

de incertezas no processo. Os modelos de transformação chuva vazão são 

uma aproximação da realidade e nenhum deles é capaz de representar 

plenamente o processo. Como o conhecimento do campo real de precipitação 

é uma meta impossível de ser atingida, eles acreditam que os estudos de 

sensibilidade não devem focar a busca de um campo de precipitações ideal, 

mas sim na análise de como uma chuva média em área, calculada a partir de 

uma base consistente de dados é transformada em escoamento, desta forma 

os autores defendem o uso da segunda metodologia.  

Neste trabalho, os autores analisaram a ligação entre o desempenho de 

modelos de transformação chuva-vazão e a representatividade da estimativa 

da chuva na área usada pelo modelo. Usaram três bacias hidrográficas de 

10700, 1120 e 71 km² e três modelos hidrológicos com entradas de chuva 

concentradas e diárias, um com três parâmetros e os outros com seis. As duas 

bacias maiores fazem parte do mesmo sistema, uma sub-bacia da outra, e foi 

utilizado o mesmo conjunto de 33 pluviômetros; a bacia menor é um sistema à 

parte, e foi empregado um conjunto de 20 pluviômetros. A chuva média foi 

considerada como a média aritmética dos pluviômetros participantes. Para 

cada bacia foram estudados todas as combinações possíveis de sub-séries de 

pluviômetros com número de pluviômetros variando de um ao total. Foram 

propostos dois índices de desempenho das estimativas da chuva média em 

área.  
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na qual:  

N – índice semelhante ao Nash Sutcliffe adaptado para chuva 
B – índice que avalia a super ou sub estimativa da chuva média 
Pi

E – chuva média calculada com a série completa de pluviômetros 
Pi  – chuva média calculada com a sub série de pluviômetros 
i = 1 a n  – passos de tempo 
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As séries de chuvas foram avaliadas pelos modelos hidrológicos. 

Analisou-se um conjunto de 10 anos de dados fluviométricos, divididos em 5 

anos para calibração e 5 para validação. Cada sub-série de dados de chuva foi 

calibrada usando o índice de Nash como função objetivo. Comparou-se o 

índice de Nash com os índices N e B apresentados nas equações (37) e (38). 

Observou-se que há uma melhoria dos índices Nash (reduz a variabilidade de 

Nash) em função da melhoria dos índices de chuva, mas é possível encontrar 

bons valores de Nash para o índice N baixo, o que significa que ao fazer a 

calibração o modelo ajusta os parâmetros para fornecer bons resultados. De 

forma geral, constatou-se a habilidade dos modelos de compensar as 

informações imperfeitas de chuva na etapa de calibração, fornecendo bons 

resultados finais. Analisou-se a variação dos parâmetros dos modelos em 

função dos índices N e B e observaram-se dois comportamentos típicos: ou os 

parâmetros convergem com o aumento de N ou apresentam um 

comportamento errático, onde a melhoria dos índices de estimativa da chuva 

parece não influenciar no comportamento dos parâmetros. No caso dos 

parâmetros que apresentam comportamento errático os autores indicam como 

possíveis causas a super parametrização ou falhas estruturais dos modelos. As 

conclusões foram semelhantes para as três bacias e desta forma, apesar do 

efeito da variabilidade da chuva depender da escala espacial de trabalho, o 

número de tamanhos de bacia estudados não foi suficiente para estabelecer 

relações entre o tamanho da bacia e a precisão das estimativas de chuvas 

médias em área.  

ARNAUD et al. (2002) investigaram a influência da variabilidade da 

chuva através do uso de modelos hidrológicos distribuídos de transformação 

chuva-vazão. Testaram três hipóteses de geração de escoamento. O estudo foi 

feito a partir de 50 eventos em uma região densamente instrumentada 

51 km2(plu)-1 próximo à cidade do México. Usaram uma chuva uniforme obtida 

via polígono de Thiessen e um campo de precipitação onde cada célula do 

modelo recebe o valor registrado no pluviômetro mais próximo. Os autores 

afirmam que testaram métodos mais sofisticados de composição de campos de 

precipitação (IQD e kriging), mas que obtiveram resultados similares. Aplicaram 

estes campos a quatro bacias hipotéticas (com características físicas 

uniformes) e com áreas variando de 22 km2 a 1531 km2. Trabalharam sempre 
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com o mesmo número de células, mas as dimensões das células mudavam 

(30m a 250 m) e conseqüentemente a resolução da chuva também. 

Compararam a vazões de pico e os volumes escoados. 

Verificaram que as diferenças aumentam com o aumento da área da 

bacia, uma vez que contém uma maior variação de chuva; o que confirma as 

expectativas dos autores para esta região. Observaram que o tipo de modelo 

influencia muito o resultado (variações de 20 a 80%). Verificaram que as 

diferenças são maiores nos eventos mais comuns e tendem a diminuir para os 

eventos mais raros (30 a 10%). Concluíram que, como as diferenças diminuem 

para eventos mais raros, então valores de projeto, que são baseados em 

eventos extremos, podem ser determinados a partir de estatísticas de postos 

pluviométricos combinados a algum conceito de redução probabilística. 

LIANG et al. (2003) investigaram a influência da variabilidade e dos 

efeitos de escala na representação da chuva e características do solo na 

modelação hidrológica. Usaram um modelo hidrológico, com sete parâmetros 

calibráveis, distribuído que admite a variabilidade na entrada de dados de 

chuva e das características do solo. Fizeram uma aplicação em uma bacia com 

área de 1233 km2 em Oklahoma usando dados diários de chuva provenientes 

de informações de radar (NEXRAD, com resolução de 4 km). Reduziram a 

resolução dos dados e no caso extremo trabalharam com dados uniformes 

para toda a bacia. Calibraram o modelo para cada uma destas resoluções 

usando cinco anos de dados. Os parâmetros obtidos foram semelhantes, 

exceto para as duas piores resoluções. Ao usar o coeficiente Nash para avaliar 

as variações de desempenho em função da escala usada, verificaram valores 

próximos para as quatro maiores resoluções e uma diminuição na qualidade 

para as demais. Concluíram que existe uma resolução limite a partir do qual os 

ganhos de eficiência não são significativos. Verificaram também o impacto de 

usar os parâmetros obtidos na calibração com uma resolução nas demais. 

Verificaram que parâmetros calibrados para resoluções menores podem ser 

usados em simulações com resoluções maiores com resultados razoáveis 

(diferenças menores que 11%), porém a situação inversa piora os resultados 

(diferenças maiores que 22%). 

LOPEZ et al. (2005) aplicaram campos de precipitação gerados por 

radar e pluviômetros em um modelo hidrológico na bacia do rio Tibre na Itália, 
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com 520 km2. Estes campos foram gerados por 16 pluviômetros, usando o 

método IQD, e por radar com pré-processamento para retirada de erros e 

ajustados usando um único fator de correção médio, baseado em pluviômetros, 

de modo que o campo de radar ajustado tinha a mesma precipitação média do 

campo pluviométrico. Usaram um modelo hidrológico geomorfológico 

distribuído com três parâmetros. O modelo foi calibrado de forma independente 

para as duas fontes de dados, e os parâmetros obtidos foram muito diferentes. 

Os autores apresentaram o resultado para um evento e observaram que o 

campo de precipitação de radar forneceu melhores resultados. A análise foi 

feita através da observação de hidrogramas e dos índices apresentados a 

seguir (os valores obtidos estão indicados na forma radar/pluviômetro): erro 

médio absoluto (0,18/0,25), RMSE (0,28/0,41), erro normalizado (0,49/0,71) 

erro na vazão de pico (0,1/0,48) e coeficiente de determinação (0,92/0,89).  

BERNE et al. (2005) compararam o desempenho de um modelo 

hidrológico concentrado aplicado a uma bacia de 1597 km2 ao ser alimentado 

por chuvas horárias médias obtidas através de 10 pluviômetros e por radar 

(resolução de 1 km2, sem ajuste – Equação Marshall-Palmer). O modelo foi 

calibrado com dados de pluviômetros. Testou-se para um evento, onde a chuva 

média calculada por radar era 42% inferior à média calculada por pluviômetros. 

Os resultados obtidos com a chuva de radar foram obviamente inferiores. Para 

um outro evento, admitiu-se o campo de radar como verdadeiro e selecionaram 

aleatoriamente 10 pixels neste campo para simular a amostragem dos 

pluviômetros. Analisaram 1000 amostragens desse tipo e selecionaram as 

chuvas médias que representavam os percentis de 20% 50% e 80% (os 

valores variaram de –34 a +31% da chuva admitida como real). Aplicaram 

estas chuvas ao modelo hidrológico e observaram que a variação encontrada 

entre as vazões horárias era da ordem de + 25% .  

Segundo ROSSA et al. (2005) um dos objetivos principais do COST-717 

era a integração dos diferentes especialistas que trabalham com dados de 

radar, sendo que um dos grupos de trabalho abordou especificamente o uso de 

dados de radar na modelação hidrológica. Constataram a expectativa dos 

potenciais usuários de dados de que este instrumento substituísse a rede de 

pluviômetros e verificaram que as principais demandas eram: informações 

sobre a qualidade dos dados e treinamento para interpretação dos dados. 
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Constataram que o número de aplicações em modelos hidrológicos cresceu, 

mas ainda são poucos os trabalhos nesta área. Dos 21 países que compõem a 

Comunidade Européia, quase todos com radar, somente oito desenvolvem 

atividades operacionais com modelação hidrológica e outros seis usam os 

dados em pesquisa. As principais razões detectadas para esta baixa demanda 

foram: 

 

• Dificuldade de acesso aos produtos gerados por radar. 

• Volume de informação a ser trabalhada. 

• Falta de confiança nos dados. 

• Falta de conhecimento para interpretar os dados. 

 

Os principais fatores, identificados pelo relatório, que afetam este tipo de 

pesquisas são: 

 

• Dimensões da bacia. 

• Resolução do dado de chuva.  

• Tipo de precipitação. 

• Tipo de modelo. Identificaram 70 modelos diferentes em uso.  

• Rural ou urbano. A maior parte das aplicações estão em ambiente 

rural. 

• Distribuído, semi distribuído e concentrado. A maioria dos estudos 

concluiu que os modelos distribuídos e semi-distribuídos tiveram um 

desempenho no mínimo igual e freqüentemente superior aos 

modelos concentrados. Para chuvas convectivas e para bacias não 

instrumentadadas o modelo distribuído apresenta melhores 

resultados.  

• Hipótese de geração do escoamento. Os modelos que admitem o 

escoamento hortoniano como mecanismo predominante na geração 

do escoamento são mais influenciados pela variabilidade da chuva 

do que aqueles cuja premissa fundamental é o mecanismo de 

saturação. 
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Como recomendações o relatório aponta: 

 

• Mais pesquisa para identificar os modelos que melhor se adaptam aos 

dados de radar. 

• Garantir a disponibilidade concomitante de dados de radar e de 

pluviômetros. 

• Melhorar a qualidade do dado de radar (ver recomendações 

apresentadas no capítulo 2.3.1 deste trabalho).  

• Elaborar um critério de desempenho para comparar os resultados das 

aplicações de dados de radar em modelação hidrológica. SZTURC et al. 

(2005) são bastante enfáticos ao apontar as dificuldades de comparação 

de resultados em função da enorme quantidade de variáveis envolvidas: 

tipo e forma de operação do radar, densidade da rede pluviométrica, 

condições geográficas locais, tipo de precipitação, dimensões da bacia, 

resolução de trabalho, tipo de modelo, formas de simulação entre outros.  

• Investir em treinamento para os usuários de radar 

3.5 Utilização de Sistemas de Informações Geográficas na 
modelação hidrológica 

Sistemas de Informações Geográficas (SIG) são softwares que permitem 

a realização de uma série de operações de cruzamento de informações, 

mantendo um referencial geográfico. Tem a capacidade de integrar dados de 

várias origens: mapas com diferentes escalas, informações cadastrais, fotos 

aéreas, sensoriamento remoto (imagem satélite, radares, etc.). 

Existe no mercado um grande espectro de SIGs, alguns de larga 

aplicação e outros muito específicos. Estes sistemas trabalham com dados 

matriciais (raster) e vetoriais; alguns utilizam ambos os tipos de dados, outros, 

mais especializados, usam apenas um deles.  

Os dados matriciais resultam da sobreposição de uma malha à região de 

estudo. O elemento unitário dessa malha recebe o nome de pixel e a ele é 

atribuída uma informação. Esta forma de representação é eficiente na 

reprodução de informações de uso do solo, pedologia, geologia, cobertura 

vegetal, entre outras. Um uso muito útil e em franco desenvolvimento é a 
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classificação de imagens de satélite para extração das mais variadas 

informações. O formato raster é o apropriado para esta tarefa.  

Os dados vetoriais são pontos, linhas e polígonos que estão inter-

relacionados através de informações topológicas. Representa bem informações 

do tipo rede de drenagem, perímetros, estradas. Geram arquivos menores. 

O desenvolvimento de DEM (digital elevation models) ou MNT (modelos 

numéricos de terreno) é feito através de SIG com larga aplicação em 

modelação hidrológica. 

A revisão bibliográfica enfoca a utilização do SIG na modelação 

hidrológica.  

Segundo SUI & MAGGIO (1999), os SIGs e os modelos hidrológicos 

desenvolveram-se por caminhos independentes nas décadas de 60 e 70. Os 

modelos distribuídos por quadrículas são os precursores do uso do SIG em 

hidrologia. Os primeiros trabalhos que fazem a integração modelo-SIG, com 

utilização deste para armazenamento, gerenciamento e apresentação dos 

dados de entrada e saída, datam da década de 80. 

Assim como houve uma modificação no tratamento e nos estudos 

hidrológicos com o desenvolvimento da computação nas décadas de 1950-60, 

o desenvolvimento dos sistemas de informação geográfica tem provocado uma 

nova alteração nos estudos hidrológicos, popularizando o emprego de modelos 

distribuídos.  

DeVANTIER & FELDMAN (1993) apresentam uma revisão bibliográfica 

do uso de SIG, indicam os tipos de dados a serem usados, formas de 

armazenamento e gerenciamento destas informações. Citam os principais SIGs 

existentes no mercado norte-americano. Apresentam o estado da arte do uso 

de SIG em recursos hídricos, especialmente em modelos hidrológicos, 

concentrados e distribuídos, e apresentam uma perspectiva de seu potencial 

de uso no gerenciamento hídrico.  

Eles afirmam que o SIG é uma ótima ferramenta para análise espacial, 

mas tem um alto custo de implantação. A coleta e manipulação dos dados para 

adequá-los ao modelo é bastante trabalhosa e demorada. Falam da 

importância da integração de trabalho das equipes dos diversos órgãos de 

planejamento para viabilizar a elaboração de uma base de dados única, 

otimizando tempo e recursos e pulverizando custos. Segundo estes 
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pesquisadores, parte da baixa utilização desse instrumental em atividades 

alheias à pesquisa decorre do fato desta não ser uma metodologia corrente, da 

inexistência de evidências claras da superioridade dos resultados provenientes 

dessa metodologia e da miríade de tipos de SIG e modelos hidrológicos 

existentes, que deixam os usuários desnorteados. Como limitação, apontam 

para necessidade do uso de estações de trabalho, porém vislumbram, em seu 

trabalho, que num horizonte próximo esta ferramenta poderá ser utilizada 

correntemente em micro computadores (o que já se tornou realidade nos dias 

atuais). Concluem que para que a integração SIG-modelos seja efetiva deve-se 

investir em pesquisa para sua validação e em educação, com a inclusão do uso 

dessas ferramentas na formação de novos cientistas e engenheiros. 

MEYER et al. (1993) apontam para os seguintes tipos de integração 

SIG-modelos hidrológicos: 

 

• Formação de Sistemas Suporte de Decisões (SSD) – requer a utilização 

de sistemas especialistas ou programas de otimização. Exige pessoal 

altamente especializado e apresenta elevados custos de implantação de 

hardware/software. Não é comum no cotidiano da Engenharia. 

ALCOFORADO & CIRILO (2001) relatam uma aplicação no 

desenvolvimento de um sistema de suporte para análise e previsão de 

cheias em tempo na região Metropolitana de Recife. O sistema utiliza o 

SIG ArcView  e extensões dele para análises espaciais,  módulos do 

Sistema de Gerencial de Informações Hidrológicas, desenvolvido na 

Universidade Federal de Pernambuco para tratamento e gerenciamento 

de dados hidrometeorológicos, modelo IPH II de transformação chuva-

vazão, software HEC-RAS de simulação do escoamento hidrodinâmico e 

redes neurais para as etapas de previsão. 

• Modelagem interna no SIG – usa funções muito simplificadas na 

representação dos processos hidrológicos, pois a maioria dos SIGs não 

desempenha as funções analíticas usuais dos modelos hidrológicos. 

• Uso integrado de SIG e Modelos hidrológicos – O SIG é utilizado para 

pré-processar e organizar os dados de entrada e para tratamento e 

apresentação final dos resultados. É o modo mais fácil e usual de fazer a 
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integração. Exige um dispêndio de tempo na organização dos dados 

para fazer o intercâmbio SIG-modelos.  

 

MEYER et al. (1993) fizeram uma aplicação de modelo hidrológico 

distribuído com embasamento físico, em ambiente urbano, PC e SIG, com o 

objetivo de mostrar a viabilidade dessa tecnologia em ambiente PC, com 

baixos custos. Os autores escolheram como área de estudo um bairro 

planejado residencial de casas térreas e pequenos estabelecimentos 

comerciais, que havia sido alvo de um estudo convencional de drenagem 

utilizando hidrograma unitário. Os autores obtiveram vazão de pico 4% 

inferiores.  

Observam que o alto investimento na elaboração dos dados de entrada 

justifica-se pela flexibilidade de atualização e previsão de novos cenários, além 

da possibilidade da fácil visualização espacial das zonas de risco de 

enchentes. 

SHAMSI (1996) relata a experiência de planejamento e administração de 

cheias e escoamento superficial na Pennsylvania, onde foi feita a opção pela 

gestão integrada de bacias. O objetivo do trabalho foi identificar uma 

metodologia que pudesse ser usada em todas as bacias do Estado, para 

avaliar os impactos hidrológicos nas bacias subseqüentes, resultantes de 

propostas de intervenção, evitando a transferência dos pontos de cheias para 

bacias de jusante. A opção de trabalhar com modelos hidrológicos 

concentrados associados a SIG foi baseada nos seguintes aspectos negativos 

relativos aos modelos distribuídos: 

 

• Na época, estes modelos encontravam-se em estágios iniciais de 

desenvolvimento. 

• São inadequados para o uso corrente, pois exigem uma enorme 

quantidade de dados de entrada. 

• Exigem computadores de grande porte. 

• Não têm melhor desempenho comprovado. 

 

O autor ilustra com aplicações em duas bacias de áreas muito distintas, 

uma da ordem de 20 km2 e outra de 300 km2. Usou o SIG ARC INFO e o 



 94 

modelo hidrológico PSRM em Fortran para PC, desenvolvido na Universidade 

da Pennsylvania. Para a bacia menor, a incerteza quanto aos dados de chuva, 

coletados em uma estação distante 21 km da bacia, não permite conclusões 

efetivas do uso do modelo-SIG. Na bacia maior, com dados mais confiáveis, o 

modelo reproduziu o formato do hidrograma e apresentou diferenças da ordem 

de 4% para o horário e vazão de pico e 10 % para o volume total escoado.  

SUI & MAGGIO (1999) discutem os problemas e perspectivas da 

integração SIG-modelos hidrológicos. Eles mostram quatro formas de 

integração SIG-Modelos hidrológicos, conforme representado na figura 3.3.  
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Figura 3.3 Formas de integração SIG-Modelos Hidrológicos.  

Fonte: Adaptado de SUI & MAGGIO (1999). 

 
A primeira forma, SIG embutido no modelo hidrológico, tem sido adotada 

quando o SIG é encarado apenas como uma ferramenta para mapeamento. 

Esta estrutura permite usar modelos complexos. A desvantagem está na 

qualidade de visualização dos produtos finais que é muito inferior à dos SIGs 

comerciais; as tentativas de melhorá-las resultam em trabalho árduo e 

redundante. 

A segunda forma, com a incorporação dos modelos hidrológicos aos 

SIGs, tem sido uma linha de desenvolvimento dos SIGs. Apesar de explorar 

plenamente a capacidade do SIG neste produto, os modelos são muito 

simples, e a etapa de calibração muitas vezes tem que ser realizada fora do 

pacote.  



 95 

As demais formas correspondem a estruturas de trabalho conjunto. A 

terceira admite uma ligação mais fraca entre os blocos que executam as 

tarefas, corresponde à maioria das aplicações atuais. Os dados são 

intercambiados entre os softwares, em diversos formatos, sem uma interface 

comum. A característica desta técnica é a supressão da programação 

redundante com a incorporação de uma série de tediosas conversões de 

dados, que podem ser fonte de erros. 

Na última forma de trabalho, macros ou programas convencionais que 

fazem a modelação hidrológica e o tratamento estatístico são introduzidos na 

estrutura do SIG. Os autores afirmam que geralmente estas linguagens não 

são capazes de implementar programas sofisticados. Um formato alternativo é 

permitir ao usuário escrever suas rotinas e bibliotecas, o que requer uma 

interface bem definida das estruturas de dados usadas pelo SIG. O desafio é 

desenvolver mecanismos em que os usuários possam ter acesso aos dados 

espaciais sem ter que conhecer as estruturas de dados usadas no SIG. 

SUI & MAGGIO (1999) indicam a existência de um grande número de 

estudos empíricos fazem a integração de SIG e modelos hidrológicos. 

Geralmente estes estudos discutem apenas aspectos técnicos, mas existem 

problemas conceituais nesta integração, tanto na modelação hidrológica como 

nos SIG. Os problemas apontados na modelação hidrológica se referem à 

polêmica, já apresentada, do uso de modelos concentrados e distribuídos. Eles 

afirmam que a maior parte dos pacotes – modelos existentes – são 

concentrados e que neste caso o uso do SIG não melhora a fundamentação 

teórica dos modelos. Dizem que o desenvolvimento de modelos espacialmente 

distribuídos e estocásticos ainda está confinado em laboratórios de pesquisa. 

Os SIGs representam o espaço através de áreas geometricamente 

indexadas no tempo por slides discretos. Esta estrutura inviabiliza o uso de 

modelos que usam funções probabilísticas para indicar a variação espacial e 

temporal de variáveis ou parâmetros. Além disso, as simulações de fluxo 

representadas nos SIGs seguem o algoritmo de Dijkstra, originalmente 

concebido para descrever tráfego de veículos. Em função de sua origem, este 

algoritmo adota o sistema de referencia Lagrangeano, enquanto os problemas 

de mecânica dos fluidos são usualmente representados no sistema Euleriano, 

o que dificulta a modelação de escoamento.  
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Os autores exortam a comunidade científica a discutir estes aspectos 

para que seja possível desenvolver estudos teoricamente consistentes, 

cientificamente rigorosos e tecnicamente operáveis. 

ARNOLD et al. (1999) apresentam um panorama mundial da aplicação 

de SIG em modelos hidrológicos distribuídos. Discutem as estruturas de SIG, 

os dados de entrada e sua representação espacial, os modelos em uso e as 

perspectivas de desenvolvimento.  

Também no Brasil o uso de SIG está se disseminando em diversas 

áreas. A título de ilustração, citam-se alguns exemplos pioneiros de aplicação 

na área de recursos hídricos. 

MENDES (1996) faz uma revisão bibliográfica apontando as 

potencialidades do uso de SIG em recursos hídricos e apresenta uma 

aplicação de balanço hídrico mensal para uma área no litoral norte do Rio 

Grande do Sul. Usou dados de postos pluviométricos e temperatura de postos 

climatológicos. Com o SIG IDRISI elaborou isoietas e isotermas e analisou o 

uso do solo através de imagem satélite. As informações topográficas e 

pedológicas foram digitalizadas a partir de mapas. Como resultado final, 

elaborou mapas de deficiência hídrica no solo. 

QUEIROZ (1996) fez uma aplicação de uso conjunto SIG-modelo 

hidrológico na cidade de São Carlos, com o objetivo de estudar o impacto 

hidrológico causado por mudanças no cenário de urbanização e a indicação de 

medidas mitigadoras. Usou um modelo determinístico distribuído por sub-

bacias desenvolvido na Escola de Engenharia de São Carlos e o SIG IDRISI.  

O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) desenvolveu um SIG 

de uso livre, o Sistema de Processamento de Informações Georeferenciadas – 

SPRING29, que administra dados matriciais e vetoriais, permite a integração de 

dados de sensoriamento remoto, dispõe de linguagem espacial de 

programação e pode ser usado tanto em estações de trabalho como em PC 

(INPE, 2001).  

ASSAD (1998) apresenta os conceitos básicos deste software e ilustra 

com aplicações diversas voltadas para agricultura. O INPE também tem 

contemplado o estudo hidrológico ao desenvolver ferramentas específicas de 

                                                      
29 Disponível em http://www.dpi.inpe.br/spring. 
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hidrologia nas versões mais recentes do SPRING, como geração de redes de 

drenagem e manchas de inundação. 

QUINTELA & PORTELA (2002) apresentam uma revisão sobre a 

modelação hidrológica em Portugal nos últimos 25 anos. Eles apresentam três 

motivos para a popularização do uso de modelos hidrológicos no período 

estudado: 

 

• Realização de pesquisas acadêmicas de pós-graduação em hidrologia e 

recursos hídricos no exterior. 

• Implementação de um Sistema Nacional de Informações em Recursos 

Hídricos, iniciado na década de 1980 e finalizado em 1995. Este sistema 

permite o livre acesso aos dados hidrometeorológicos via internet.  

• Disseminação do uso de SIG associado à modelação hidrológica.  

 

O Brasil segue a tendência mundial de popularização do uso de SIG, 

principalmente como ferramenta de apoio à modelação hidrológica, nas etapas 

de preparação de dados de entrada de modelo e na análise e visualização dos 

resultados, conforme pode ser observado na literatura especializada.  

 


