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6 Descrição do Modelo 

O modelo hidrológico utilizado está apresentado detalhadamente em 

COLLISCHONN (2001). Foi desenvolvido e aplicado por este autor em três 

bacias hidrográficas, duas delas com áreas de 27000 km2 e a outra de 

75000 km2. Os resultados foram considerados satisfatórios mesmo quando 

aplicados às sub-bacias. A menor sub-bacia testada tem área de 432 km2.  

Trata-se de um modelo hidrológico distribuído, que é usado com apoio 

de SIG na preparação de dados, mas é independente dele. Nas aplicações 

feitas pelo autor, foram empregadas quadrículas de 10 km de lado. Os campos 

de chuva foram gerados a partir de dados de postos pluviométricos 

espacializados utilizando o polígono de Thiessen. O modelo é composto pelos 

seguintes módulos: 

 

• Cálculo da evapotranspitação, de acordo com a metodologia proposta 

por Penman-Monteith. 

• Balanço de água no solo. 

• Escoamento superficial, subsuperficial e básico em cada célula. 

• Escoamento na rede de drenagem, de acordo com a metodologia de 

Muskingun-Cunge. 

• Módulo de calibração automática, através de algoritmo genético. 

 

As modificações introduzidas no modelo para adequá-lo a este estudo 

estão indicadas a seguir: 

 

• Entrada de dados de chuva – proveniente das diversas técnicas já 

mencionadas. 
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• Tamanho das quadrículas – como este trabalho enfoca bacias menores 

e em função do objetivo da pesquisa, a dimensão da quadrícula foi 

reduzida para 1 km de lado, que corresponde à maior resolução do 

radar.  

• A diminuição no tamanho da quadrícula implica em uma modificação na 

forma de transferência de água entre células. No modelo original, o 

transporte de água entre células só ocorre através do escoamento na 

calha de rios. Foram introduzidas modificações que permitem esta 

transferência de água através de escoamento superficial, subterrâneo e 

básico. 

 

A bacia hidrográfica no modelo é subdividida em células, que são 

compostas por vários blocos de usos do solo. O modelo faz um balanço hídrico 

para cada bloco de uso da célula e gera lâminas excedentes de água 

superficial (Dsup), subsuperficial (Dint) e básico (Dbas), que são encaminhados 

para os reservatórios superficial (Vsup), subsuperficial (Vint) e subterrâneo 

(Vbas). Cada reservatório faz a propagação separadamente nas células sem 

rede de drenagem, até atingir a calha de um rio; a partir deste ponto a vazão é 

propagada no rio. 

A cada bloco que compõe o modelo são atribuídos parâmetros pré-

fixados e ajustáveis durante o processo de calibração. Os blocos foram 

definidos através do cruzamento de informações de tipo e uso do solo, no 

SPRING. As classes obtidas estão apresentadas na tabela 6.1. 

Foi feita uma simplificação para eliminar as categorias com porcentagem 

de ocorrência muito pequena. Estas foram absorvidas pelas categorias que 

estivessem, com maior freqüência, contíguas à categoria eliminada, conforme 

tabela 6.2. A categorias resultantes são apresentadas na tabela 6.3. 
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Tabela 6.1 Porcentagem de usos associados aos tipos de solo. 

Água 1.03 
Cidade 2.85 
Vegetação nativa 
– cerrado 3.61 

Reflorestamento 4.96 
Tipo de solo Latossolo Areia Planossolo Podzólico Litossolo 
Pasto 18.09 8.73 0.50 7.66 0.78 
Cana 29.36 2.01 0.98 7.05 2.66 
Laranja 6.42 0 0.02 3.27 0.04 

 

Tabela 6.2 Categorias eliminadas 

Categoria eliminada Categoria que absorveu 

Pasto - Planossolo Pasto Latossolo 
Pasto Litossolo Pasto Latossolo 
Cana Planossolo Cana Latossolo 

Laranja Planossolo Laranja Latossolo 
Laranja Litossolo Cana Litossolo 

 

Tabela 6.3 Usos resultantes – número de blocos 

1 Água 
2 Cidade 
3 Vegetação Nativa – Cerrado 
4 Reflorestamento 
5 Pasto – Latossolo 
6 Pasto – Areia 
7 Pasto – Podzólico 
8 Cana – Latossolo 
9 Cana – Areia 
10 Cana – Podzólico 
11 Cana – Litossolo 
12 Laranja – Latossolo 
13 Laranja – Podzólico 

 
 

Na figura 6.1 apresenta-se o mapa de usos do solo com a classificação 

dos blocos resultantes e na figura 6.2 apresenta-se a distribuição de ocorrência 

destes blocos.  
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Blocos de usos do solo - simplificado
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Figura 6.2 Distribuição de ocorrência dos blocos de uso. 

6.1 Balanço Hídrico 

Apresenta-se a seguir uma descrição sucinta do modelo e de seus 

parâmetros. A descrição detalhada de cada uma das etapas e do 

comportamento dos parâmetros deste modelo pode ser encontrada em 

COLLISCHONN (2001). 

A formulação está apresentada juntamente com a descrição dos 

parâmetros do modelo. Apresentam-se também valores típicos destes 

parâmetros, encontrados na literatura e os adotados neste trabalho.  

Em cada célula e bloco é feito o balanço hídrico de acordo com a 

equação abaixo: 

 

( ) tDcapDbasDDEPWW jijijijijiji
k

ji
k

ji ∆+−−−+= −−
,,,,,,

1
,, intsup    ..........................(45) 

 
sendo: 

k – intervalo de tempo [dia] 
i  – célula 
j  – bloco de uso 

W
k

ji,   – armazenamento de água na camada superior do solo no final do intervalo 

de tempo, no bloco j da célula i [mm] 

W
k

ji
1
,
−   – armazenamento de água no início do intervalo de tempo [mm] 

P ji,   – precipitação líquida no bloco j da célula i [mm/dia] 

E ji,   – evapotranspiração no bloco j da célula i [mm/dia] 

sup
,

D
ji
  – drenagem superficial do bloco j da célula i [mm/dia] 

int ,D ji   – drenagem subsuperficial do bloco j da célula i [mm/dia] 
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Dbas ji,   – drenagem básica do bloco j da célula i [mm/dia] 

Dcap
ji,
  – fluxo de retorno do reservatório subterrâneo para a camada superficial, que 

fica disponível para evapotranspiração e drenagem superficial do bloco j da 
célula i [mm/dia] 

∆t  – intervalo de tempo considerado (passo de tempo) – neste programa foi 
considerado o intervalo de 1 dia. 

 

6.2 Precipitação e Interceptação 

Parte da chuva fica interceptada na vegetação, e o seu montante varia 

em função do tipo dessa vegetação. Neste modelo a capacidade máxima do 

reservatório de interceptação (SILj - mm) é calculada por blocos em função do 

índice de área foliar IAF, de acordo com a expressão abaixo: 

 
IAFSIL jj α=       ...................................................................(46) 

em que: 

α – parâmetro de lâmina de interceptação. COLLISCHONN (2001) adotou o valor de 
0,2 para todos os blocos, baseado em revisão bibliográfica. Valor mantido neste 
trabalho. 

 
O índice de área foliar é um parâmetro adimensional que pode ser 

medido e, relaciona a área de folhas por área de terreno (m2 m-2). Além de ser 

importante para o cálculo da interceptação, também é importante para a 

evapotranspiração, pois esta água retida é perdida novamente para a 

atmosfera.  

6.2.1 Índice de área foliar 

Na tabela 6.4 apresenta-se a compilação de IAF’s apresentada no 

trabalho de COLLISCHONN (2001), complementada com informações 

pertinentes à cana de açúcar, que corresponde à parcela preponderante da 

área de cultivo na bacia estudada, e a florestas de eucalipto e pinus, árvores 

usualmente empregadas em reflorestamento, obtidas no trabalho de VALENTE 

et al. (1997).  

TERUEL (1995) determinou o índice de área foliar da cana de açúcar em 

diferentes regimes hídricos. Segundo este autor, a cana tem uma fase inicial de 

crescimento lento com baixo IAF, depois passa para uma etapa de crescimento 
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acelerado onde o IAF aumenta até atingir um valor máximo, que permanece 

praticamente constante, e que só diminui se a planta for submetida à um 

período de deficiência hídrica. Ele cita exemplos da bibliografia com o IAF da 

cana variando de 3,7 a 12, passando por diversas fases de crescimento e 

condições de disponibilidade hídrica. Em seu trabalho, o autor determinou o 

IAF para cana-planta, soca e ressoca, nas varias fases de crescimento, com e 

sem deficiência hídrica. Este índice para cana-planta alcançou valores de 7, e 

para soca e ressoca chegou a 4.  

 

Tabela 6.4 Valores de  IAF encontrados na literatura 

Tipo de Planta IAF 
Coníferas 6 
Floresta Decídua * 6 
Floresta de Pinus 2,7 
Floresta de Eucalipto 3,2 
Soja irrigada* 7,5 
Soja não irrigada* 6 
Floresta Amazônica* 6 a 9,6 
Pastagem Amazônica (estiagem) 0,5 
Pastagem Amazônica (época úmida) 3,9 
Savana Africana* 1,4 
Cerrado estiagem 0,4 
Cerrado época úmida 1,0 
Cana-planta 7,0 
Cana-soca e ressoca* 4,0 

Etapas de crescimento da cana 
0 a 7 
0 a 4 

Fonte: COLLISCHONN (2001), TERUEL (1995) e VALENTE et al. (1997) 
* valor máximo 

 
O IAF foi considerado um parâmetro fixo no modelo. Os valores 

adotados para cada bloco e mês do ano estão indicados na tabela 6.5. 

 

Tabela 6.5 Valores de IAF adotados 

IAF 
Blocos 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 
Água 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Cidade 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
Vegetação Nativa 
Cerrado 

2,0 2,0 2,0 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 

Reflorestamento 3,5 3,5 3,5 3,4 3,3 3,3 3,2 3,2 3,3 3,4 3,5 3,5 
Pasto  2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 
Cana  4,0 4,0 4,0 3,0 2,0 1,0 1,0 1,0 2,0 3,0 3,0 4,0 
Laranja   3,0 3,0 3,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,5 3,0 3,0 3,0 
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A precipitação líquida é calculada a partir da avaliação das condições do 

reservatório de interceptação (SF), conforme equações: 

 

PCSFSF i
k

ji
k

ji += −1
,,  - .................................................(47) 

 
Usa-se a equação (47) enquanto a capacidade máxima do reservatório 

de precipitação não tiver sido atingida. Neste caso toda a chuva ficou retida e a 

precipitação líquida é nula 

Quando o reservatório atingir a capacidade máxima daquele bloco (j), a 

chuva líquida para cada bloco j da célula i é calculada pela expressão (48). 

 

( )SFSFPCP
k

ji
k

jiiji
1
,,,
−−−= .........................................................................(48) 

 
na qual: 

Pci – precipitação na célula (mm/dia.) 
 

A água armazenada no reservatório de interceptação fica disponível 

para evapotranspiração.  

6.3 Evapotranspiração 

A evapotranspiração está baseada no modelo Penmann-Monteith e é 

aplicada separadamente ao reservatório de interceptação e à água acumulada 

na camada superior do solo. 

A descrição completa do modelo pode ser encontrada em 

COLLISCHONN (2001), SNYDER & ECHING (2002) e ALLEN et al. (1998).  
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++∆

−
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=  .............................................(49) 

 
sendo: 

E – taxa de evaporação [m/s] 
λ – calor latente de vaporização [MJ/kg] 
∆ – taxa de variação da pressão de saturação do vapor [kPa/°C] 
RL  – radiação líquida na superfície [MJ/m2s] 
G – fluxo de calor para o solo [MJ/m2s] 
ρA  – massa específica do ar [kg/m3] 
ρw  – massa específica da água [kg/m3] 
cp  – calor específico do ar úmido (cp=1,013x10-3 MJ/kg°C) 
es  – pressão de saturação do vapor [kPa] 
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ed  – pressão do vapor [kPa] 
γ  – constante piscrométrica (γ = 0.66 kPa/ oC) 
rs  – resistência superficial da vegetação [s/m] 
ra  – resistência aerodinâmica [s/m] 

 

Os valores de γ, ρA, ∆, es, ed e λ dependem das variáveis de umidade 

relativa do ar (UR), temperatura (T) e da pressão atmosférica. Neste trabalho 

foram usados os dados medidos na estação climatológica da EESC-USP, 

instalada no CREA-Broa. Além das variáveis já mencionadas foram usados os 

dados de vento medidos a 10 metros de altura, insolação e radiação. As 

eventuais falhas foram preenchidas com os valores médios mensais 

determinados no período. 

A determinação da radiação líquida na superfície (RLs) em estudo é feita 

pela equação (50), que corresponde à parcela da radiação que não foi refletida: 

 
( )α−= 1SR SUPLs  .......................................................(50) 

em que: 

Ssup – radiação que atinge a superfície – valor medido [MJ/m2s] 
α – albedo (parcela da radiação solar refletida) 
 

Deste valor deve-se subtrair a parcela de radiação perdida pela radiação 

de ondas longas (Slong) e a parcela do fluxo de calor para o solo(G). 

 

GSLongRR LsL −−= ..............................................................(51) 
( )
2,273
4+= TfSLong εσ ............................................................(52) 

 

na qual: 

f  – fator de correção devido à cobertura de nuvens 

N

n
f 9.01.0 +=  ........................................................................(53) 

N  – número de horas de sol do dia 
N – número efetivo de horas de sol, desconsiderando o período de cobertura de 
nuvens. 
T – temperatura do ar [°C] 

ε  – emissividade da superfície ( ( )ed
5.0

14.034.0 −=ε ) 

ed – pressão de vapor da água [kPa] 
σ  – 4.903 x 10-9 MJ/m2Kdia 

( )TT iiG 138.0 −−=  

Ti  – temperatura do ar [°C] 
Ti-1 – temperatura do ar do dia anterior [°C] 
 

A resistência aerodinâmica (ra) é calculada em função da ação do vento 

junto à vegetação. Seu cálculo depende da velocidade do vento e da altura da 
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vegetação. A resistência superficial (rs) é um fator que depende das condições 

de umidade do solo, das características da planta e da forma como, em 

períodos secos, ela se adapta para reduzir a perda d’água. Desta forma, cada 

tipo de vegetação possui uma resistência superficial quando o solo encontra-se 

em boas condições de umidade, e a este valor aplica-se um fator de 

ponderação que avalia as condições de umidade do solo.  

O albedo, o porte da vegetação e a resistência superficial para boas 

condições de umidade do solo foram considerados parâmetros fixos do 

modelo. Seus valores foram adotados em função de referências bibliográficas 

apresentadas em COLLISCHONN (2001) e estão indicados nas tabelas 6.6, 

6.7 e 6.8. 

 

Tabela 6.6 Albedo 

ALBEDO Blocos 
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Água 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 
Cidade 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 
Vegetação Nativa 
Cerrado 

0,13 0,13 0,13 0,14 0,16 0,18 0,18 0,18 0,18 0,17 0,16 0,15 

Reflorestamento 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 
Pasto 0,20 0,20 0,20 0,21 0,22 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,22 0,22 
Cana 0,20 0,20 0,20 0,21 0,22 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,22 
Laranja 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

 

Uma vez definida qual é a parcela de evapotranspiração em cada bloco 

de uso de cada célula, esta parcela é retirada primeiro do reservatório de 

interceptação, com duas possibilidades: 

 

• Quando este reservatório é capaz de atender a demanda – retira-se a 

parcela de evapotranspiração e atualiza-se o volume deste reservatório. 

• Quando o reservatório de interceptação não é capaz de atender 

integralmente a demanda – esvazia-se este reservatório e retira-se o 

excedente do reservatório do solo, conforme equação de balanço hídrico 

(45) indicada no item 6.1. 

 



 

 

144 

Tabela 6.7 Porte – Altura  

Altura – Z (m) Blocos 
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Água 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 
Cidade 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 
Vegetação Nativa 
Cerrado 

4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

Reflorestamento 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 
Pasto 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 
Cana 1,20 1,20 1,20 1,20 0,30 0,50 0,80 0,90 1,00 1,00 1,00 1,00 
Laranja 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

 

Tabela 6.8 Resistência superficial RS – em boas condições de umidade 

Resistência superficial – RS Blocos 
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Água 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Cidade 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 
Vegetação Nativa 
Cerrado 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Reflorestamento 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Pasto 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 
Cana 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 
Laranja 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 

6.4 Escoamento 

Da equação de balanço hídrico (45), apresentada em 6.1, observa-se 

que para determinar a quantidade de água armazenada em cada bloco de uso 

de do solo de cada célula é necessário determinar todas as possibilidades de 

escoamento: superficial, subsuperficial, básico e fluxo de retorno do 

reservatório subterrâneo. 

O cálculo destes valores está sempre relacionado com o 

armazenamento de água no solo, cuja discussão é apresentada a seguir. 

6.4.1 Escoamento superficial 

Parcela que corresponde ao escoamento mais rápido, calculada de duas 

formas: para situação onde o solo atingiu a saturação e quando esta ainda não 

foi alcançada. A verificação da saturação é dada pela expressão (54). 
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Se esta expressão for menor ou igual a zero, significa que o solo atingiu 

a capacidade máxima. Desta forma, no cálculo do escoamento superficial 

desconta-se apenas a parcela que falta para atingir a saturação para cada 

bloco de uso de uma determinada célula, conforme expressão apresentada a 

seguir. 

 

( )WWmPD k
jijjiji

t ,,,
.sup −−∆= ..................................(55) 

 

Quando o solo ainda não saturou, isto é, quando a expressão teste for 

maior que zero, o escoamento superficial é calculado pela equação (56).  
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sendo: 

k  – intervalo de tempo (dia) 
i  – célula 
j  – bloco de uso 

W
k

ji,   – armazenamento de água na camada superior do solo no final do intervalo de 

tempo k, no bloco j da célula i [mm] 
Wmj  – armazenamento máximo da camada superior do bloco j [mm] – parâmetro 

ajustável do modelo, apresentado no item 6.5 

Dsup i,j  – escoamento superficial do bloco j da célula i [mm/dia] 

 
Este módulo procura representar o comportamento não linear da 

geração de escoamento superficial a partir da consideração de que cada 

reservatório é composto por uma série de sub-reservatórios com capacidades 

de armazenamento diferenciadas, cada um deles atingindo a saturação em 

instantes diferentes. A distribuição da capacidade dos sub-reservatórios é dada 

pela seguinte distribuição estatística: 

 








 −−=
Wm

W
b

x 11 ...............................................................(57) 

na qual: 
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x  – fração de sub-reservatórios com capacidade igual ou menor que W 
W  – armazenamento de água na camada superior do solo [mm]  
Wm  – capacidade de armazenamento do maior dos subreservatórios 
b  – parâmetro do modelo que controla a parcela do escoamento que infiltra e o 

que escoa superficialmente.   
 
Quanto maior o valor de b, mais água escoa superficialmente e mais 

“nervoso” fica o hidrograma. COLLISCHONN (2001) apresenta uma tabela com 

valores de b obtidos por diversos autores quando usaram modelos 

semelhantes. Verifica-se que o valor varia de 0,01 a 0,5. Na aplicação realizada 

por este autor em três bacias hidrográficas este parâmetro variou de 0,02 a 0,2, 

e sempre foi considerado calibrável. Neste trabalho, o parâmetro também foi 

considerado calibrável, com faixa de variação admitida no processo de 

calibração de 0,01 a 0,3, conforme tabela 6.13. 

6.4.2 Escoamento subsuperficial 

Representa o escoamento que se dá a uma velocidade intermediária 

entre a superficial e o subterrâneo, neste modelo é função do armazenamento 

e da textura do solo.  
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0int , =D ji                                         para        WzW jji ≤, ..............................(59) 

 
sendo: 

Wzj  – limite inferior a partir do qual existe escoamento subsuperficial 
Kintj  – parâmetro de drenagem subsuperficial [mm/dia] 
λ – parâmetro – índice de distribuição do tamanho dos poros do solo 
Dint i,j  – escoamento subsuperficial do bloco j da célula i [mm/dia] 
 

Wz foi considerado parâmetro fixo no trabalho de COLLISCHONN 

(2001), com valor de 10% da capacidade máxima de armazenamento. Neste 

trabalho também foi considerado um parâmetro fixo, com valor de 7% da 

capacidade máxima de armazenamento. 

Kint é um parâmetro calibrável que controla a quantidade de água que 

escoa subsuperficialmente. A condutividade hidráulica do solo pode ser usada 

como guia para se obter uma ordem de grandeza deste parâmetro. 

COLLISCHONN (2001) cita valores variando entre 4 a 45 mm dia-1 como sendo 
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os resultados obtidos na simulação das três bacias estudadas, e que estes 

resultados são inferiores à condutividade hidráulica saturada encontrada na 

literatura para diversos solos: valores superiores a 182,4 mm dia-1 para solos 

mais permeáveis de na faixa de 0 a 31,2 mm dia-1 para os mais impermeáveis. 

MORAES et. al. (2003) utilizaram o modelo TOPMODEL em uma sub-

bacia do Alto Corumbataí, afluente do rio Piracicaba (região de Analândia), 

próxima ao divisor de águas, vizinha da bacia do Jacaré-Guaçu, para discutir 

valores de parâmetros de umidade do solo. O estudo consistiu da comparação 

de parâmetros estimados pelo modelo com dados medidos. Os parâmetros 

estudados foram: 

 

• K0 (z) – condutividade hidráulica em solo saturado (m/h). 

• Análise de sua variação em função da profundidade – f (m-1) fator de 

decaimento de K0 com a profundidade. 

• Capacidade de armazenamento. 

 

As áreas de amostragem para medição dos parâmetros foram realizadas 

em 5 transecções com as seguintes características: 

 
1. Pastagem – Argisolo Vermelho Amarelo 

2. Floresta  – Latossolo Vermelho 

3. Pastagem – Neossolo Quarzarênico 

4. Pastagem – Latossolo Vermelho-Amarelo 

5. Pastagem – Agissolo Vermelho Amarelo. 

 

As medidas realizadas foram: 

 

• K0 (z) em profundidades de 0,16 0,41 0,66 e 0,91 m. 

• Análise granulométrica em cada um destes pontos. 

• Em cada transecção foram coletadas seis amostras indeformadas para 

medida das umidades, a partir de testes realizados em câmara de 

pressão. 
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Encontrou-se uma grande variabilidade nos valores de K0, mesmo na 

mesma transecção. Para o único ponto realizado em floresta encontraram 

valores altos na superfície (os mais altos do experimento), decaindo com a 

profundidade. Os autores explicaram estes valores em função da proteção que 

o ambiente dá ao solo, fazendo com que este permaneça menos compactado 

na superfície. Nas pastagens encontra-se um sistema radicular menos denso e 

o impacto das gotas de chuva pode compactar o solo, assim como o pisoteio 

de gado.  

O maior valor encontrado nas medições foi de 0,30 mh-1 (12,5 mm dia-1) 

em floresta e o valor obtido na calibração do modelo de 35 mh-1 

(1458 mm dia-1), o que faz com que este parâmetro seja fisicamente 

inaceitável; porém valores deste porte já foram encontrados para este 

parâmetro quando da utilização do modelo TOPMODEL. Os autores 

apresentam como uma possível explicação para esta divergência a existência 

de macroporos e caminhos preferencias de água no campo que acabam por 

não serem considerados quando realizam-se as medidas. 

Neste trabalho Kint foi considerado um parâmetro calibrável com valores 

variando na faixa de 2 a 25 mm dia-1. Foi considerado um parâmetro de cada 

sub-bacia, podendo variar de uma para outra.  

Para o parâmetro λ (índice de distribuição do tamanho dos poros), a 

bibliografia apresentada por COLLISCHONN (2001) indica valores de 0,694 

para areias e 0,165 para argila. Ele adota para todas as simulações o valor 

médio de 0,4. Neste trabalho foi considerado fixo com valor de 0,6 para os 

solos mais arenosos, 0,165 para litossolo e 0,4 para os demais solos.  

6.4.3 Escoamento subterrâneo 

É calculado de forma semelhante ao subsuperficial, mas independe das 

características do solo. 
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Wcj  – limite a partir do qual existe escoamento subterrâneo 
Kbasj  – parâmetro de drenagem subterrânea  
Dbas i,j – escoamento básico do bloco j da célula i [mm/dia] 
 
Assim como Wz, o Wc é calculado como uma porcentagem do 

armazenamento máximo de cada bloco. É um parâmetro ajustável, em  

COLLISCHONN (2001) foi considerado 10% da capacidade máxima de 

armazenamento de cada bloco de uso, exceto na bacia do rio Taquari-MS, 

onde para o uso floresta foi adotado 50%. Neste trabalho este parâmetro é 

considerado ajustável, com valores variando entre 0,5 a 3% da capacidade 

máxima de armazenamento. Quanto a Kbas, os valores referenciados são 

sempre inferiores a 4,4. 

O modelo permite a simulação de situações onde a umidade do solo é 

muito baixa, e parte da água subterrânea volte a ser disponibilizada para 

evapotranspiração.  
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em que: 

DMcap – máximo fluxo de retorno  parâmetro do modelo [mm/dia] 
Dcap i,j – escoamento de retorno [mm/dia] 

 
Segundo COLLISCHONN (2001), normalmente despreza-se o fluxo de 

retorno, porém em alguns casos específicos ele pode ser significativo. Ele cita 

valores encontrados na bibliografia de fluxo ascendente de 2 mm dia-1 para solo 

argiloso e 5 mm dia-1 para arenoso. Nas três simulações realizadas por este 

autor, o fluxo capilar ascendente foi considerado apenas na bacia do rio 

Taquari-MS, com valores de 5 mm dia-1 para o bloco de uso floresta e solo 

arenoso e 2 mm dia-1 para os demais blocos (agricultura-cerrado e pastagem). 

Neste estudo admitiu-se fluxo ascendente de no máximo 2 mm dia-1 

somente para os blocos de vegetação com raízes mais profundas: 

reflorestamento e vegetação nativa.  
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6.5  Armazenamento 

Este parâmetro expressa o potencial de água armazenável no solo. É 

função do tipo e uso do solo. O tamanho das raízes das plantas condiciona a 

profundidade com que as plantas conseguem captar água.  

Em seu trabalho, COLLISCHONN (2001) salienta a diferença de 

significado do termo capacidade de armazenamento para fins agronômicos e 

para modelação hidrológica. Enquanto no primeiro o termo significa a 

quantidade de água disponível para as plantas depois do solo ter sido 

submetido à drenagem (capacidade de campo – ponto de murcha), no segundo 

significa a quantidade de água que o solo é capaz de armazenar sem gerar 

escoamento superficial (quantidade de água contida no solo saturado – ponto 

de murcha). 

Capacidade de campo corresponde à quantidade de água retida no solo 

após a drenagem por gravidade, normalmente definida como a umidade do 

solo submetido a uma sucção de -33 kPa. O ponto de murcha permanente 

corresponde à quantidade de água abaixo da qual as plantas não conseguem 

retirá-la do solo, definido como a umidade presente quando o solo está 

submetido à uma pressão de sucção de -1500 kPa. 

Na tabela 6.9 apresentam-se as características de armazenamento de 

água nos solos (para profundidade de 1 m). A capacidade de armazenamento 

apresentada corresponde à de interesse para modelação hidrológica 

(quantidade de água contida no solo saturado – ponto de murcha). 
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Tabela 6.9 Capacidade de armazenamento do solo 

Tipo de Solo Porosidade 
Total (mm) 

Capacidade de 
campo (mm) 

Ponto de 
murcha (mm) 

Capacidade de 
armazenamento 

(mm) 
Areia 437 91 33 404 
Areia franca 437 125 55 382 
Franco arenoso 453 207 95 358 
Franco 463 270 117 346 
Franco siltoso 501 330 133 368 
Franco areno 
argiloso 

398 255 148 250 

Franco argiloso 464 318 197 267 
Franco silto 
argiloso 

471 366 208 263 

Areno argiloso 430 339 239 191 
Silto argiloso 479 387 250 229 
Argila 475 396 272 203 

Fonte: adaptado de Collischonn (2001). 
 

Existem esforços para determinação das características hidráulicas do 

solo a partir de sua caracterização física (textura e estrutura do solo), uma vez 

que estes processos são mais simples e mais econômicos do que a medida de 

umidade. AHUJA et al. (1985) comparam modelos de estimativa de 

armazenamento de água sob diferentes potenciais matriciais. O modelo mais 

simples baseia-se apenas na textura do solo (porcentagem de areia, argila, 

silte e matéria orgânica) e os outros modelos que dependem de algumas 

medidas de armazenamento de água para potenciais matriciais específicos. O 

objetivo de seu trabalho era verificar se os prognósticos baseados nestas 

relações eram adequados para descrever as condições de solo em uma 

pequena bacia hidrográfica. Concluíram que quando o modelo baseia-se 

somente nas características físicas do solo, os erros são maiores do que nos 

demais métodos e que nestes casos os valores estimados de umidade são 

sempre superiores aos valores medidos. 

ROSSATO et al. (1998) propuseram desenvolver, a partir de dados 

existentes, um banco de dados georreferenciado com características físicas 

dos solos para quase todo o território brasileiro. A partir das metodologias 

existentes que relacionam as propriedades hídricas do solo com suas 

propriedade físicas (pedo-transferência), é possível a obtenção indireta de 

informações sobre o armazenamento de água no solo. O trabalho baseou-se 

nos dados do projeto RADAMBRASIL e o Estado de São Paulo não foi descrito 

neste projeto. 
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MORAES et al. (2003), em seu trabalho já relatado no item 6.4.2, mediu 

o armazenamento de água no solo e comparou com valores obtidos na 

calibração do modelo TOPMODEL, verificando que eles têm a mesma ordem 

de grandeza. 

O modelo TOPMODEL separa a capacidade de armazenamento de 

água no solo em dois reservatórios: 

 
∆θ1 = θ s -θ cc – reservatório de drenagem por gravidade 
∆θ2 =θ cc - θ pmp – Reservatório da zona das raízes 
onde: 

θs  – umidade - saturado 
θcc  – umidade - capacidade de campo 
θ pmp  – umidade - ponto de murcha permanente 

 
O armazenamento máximo possível SRmax é calculado da seguinte 

forma: 

 
Srmax = ∆θ2 *zzr.............................................................(64) 

 
na qual: 

zzr – profundidade efetiva da zona das raízes[m] 
 

Na tabela 6.10 apresentam-se os valores médios de umidade medidos 

para diferentes potenciais matriciais e na tabela 6.11 apresentam-se os valores 

percentuais médios de armazenamento nos dois reservatórios considerados no 

modelo TOPMODEL, para diferentes potenciais matriciais. 

 

Tabela 6.10 Valores percentuais médios e desvios-padrão da umidade medidos  

Umidade à base de volume θθθθ (%) 
 θθθθ sat 

(0 Kpa) 
θθθθcc 

(6 Kpa) 
θθθθcc 

(10 Kpa) 
θθθθcc 

(33 Kpa) 
θθθθpmp 

(1500Kpa) 
Média 35,83 20,84 17,79 15,96 12,45 
Desvio 
Padrão 

3,7 4,8 4,4 3,85 4,61 

Fonte: MORAES et. al. (2003) 
 

Tabela 6.11 Valores médios e desvios padrão dos reservatórios do modelo 

 Reservatório de drenagem por 
gravidade 

∆∆∆∆θθθθ1 = (θθθθ s -θθθθ cc) % 

Reservatório da zona das 
raízes 

∆∆∆∆θθθθ2 = (θθθθcc -θθθθ pmp) % 
 (6 Kpa) (10 Kpa) (33 Kpa) (6 Kpa) (10 Kpa) (33 Kpa) 

Média 14,99 18,03 19,87 8,38 5,34 3,5 
Desvio 
Padrão 

6,12 5,88 5,37 3,14 2,26 1,63 

Fonte: MORAES et. al. (2003) 
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Os valores de ∆θ2 variam de 3,5 a 8,38 %. O valor clássico para cálculo 

de θcc é (-33 Kpa), mas devido aos critérios subjetivos para escolha deste 

valor, os autores do trabalho consideraram também as pressões de 6 e 10 Kpa. 

Considerando uma zona radicular variando entre 1 e 2 m, os valores de Srmax 

variam de 0,035 e 0,168 m. O valor encontrado na calibração foi 0,10 m e o 

valor citado na revisão bibliográfica do trabalho de MORAES et al. (2003) foi de 

0,118 m. 

Admitindo que o conceito de armazenamento de água do modelo 

utilizado neste trabalho engloba os dois reservatórios pode-se obter o valor do 

armazenamento nos reservatórios de 23,3 % (19,8 + 3,5 – trabalhando com a 

pressão de sucção de 33 kPa na capacidade de campo), que corresponde a 

233 mm de capacidade de armazenamento para 1 m de zona de raízes.  

COLLISCHONN (2001) apresenta em seu trabalho uma extensa revisão 

bibliográfica sobre as características do cerrado. De modo geral pode-se dizer 

que esta vegetação é típica de regiões com invernos secos, instala-se em solos 

muito profundos e por ter raízes muito longas consegue retirar água em 

grandes profundidades.  

Nas três aplicações realizadas por COLLISCHONN (2001), os valores de 

armazenamento mostraram-se bastante variáveis. Os maiores valores foram 

adotados na bacia do rio Taquari-MS para o bloco de cerrado, chegando à 

2000 mm e nesta bacia os armazenamentos máximos do blocos de pastagem 

(diversos tipos de solo) variaram de 50 a 1500 mm. Na bacia do rio Uruguai as 

amplitudes foram menores, com os maiores armazenamentos em florestas, de 

200 mm, e os menores em pastagem, 100 mm. Na bacia de Taquari-RS,  o 

maior foi para florestas, novamente com 200 mm e o menor para as regiões 

urbanas, com 20 mm. O autor verificou que as funções objetivo analisadas na 

calibração deste modelo são muito sensíveis a este parâmetro e concluiu que 

este é um parâmetro sobre o qual incide uma grande dose de incerteza.  

Desta forma, neste modelo o armazenamento máximo foi considerado 

um parâmetro calibrável, para cada bloco de uso, dentro de limites fornecidos 

que estão baseados nos dados acima apresentados e com estimativa de 

profundidade das zonas das raízes. Os limites de variação estão apresentados 

na tabela 6.13. 
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6.6 Escoamento nas células  

As parcelas de escoamento Dsup, Dint, Dbas correspondem às parcelas 

de escoamento que deixam os reservatórios, e que sofrem um retardo até 

atingir uma rede de drenagem.  

Os volumes dos reservatórios superficial, subsuperficial e básico são 

calculados pelas seguintes expressões: 
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sendo: 

k  – indica o intervalo de tempo [dia] 
Vsup  – volume do reservatório superficial [m3] 
Vint  – volume do reservatório subsuperficial [m3] 
Vsup  – volume do reservatório subterrâneo [m3] 
j  – é o contador do tipo de usos 
nu  – é o número total de usos  
 

A vazão é gerada a partir de uma equação de reservatório linear simples 
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em que: 

Qsupi  – vazão de saída do reservatório superficial na célula i [m3/s] 
Qinti   – vazão de saída do reservatório subsuperficial na célula i [m3/s] 
Qbasi  – vazão de saída do reservatório subterrâneo na célula i [m3/s] 
TKS – tempo de retardo do reservatório superficial [dia] 
TKI  – tempo de retardo do reservatório subsuperficial [dia] 
TKB  – tempo de retardo do reservatório subterrâneo [dia] 

 
O tempo de retardo do reservatório subterrâneo TKB pode ser obtido 

através da análise dos hidrogramas medidos. Porém, como os valores obtidos 

por esta análise oscilavam muito em função da época do ano e da bacia e 

como os valores adotados nas três simulações feitas pelo autor do modelo 

também eram muito variáveis (365 dias em Taquari-MS, 25 dias em Taquari-
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RS e 600 dias no Rio Uruguai), optou-se por manter este parâmetro calibrávell 

por sub-bacia, oscilando na faixa de 10 a 210 dias. 

Os tempos de retardo do escoamento superficial e subsuperficial são 

variáveis de célula para célula, em função da topografia. A partir do modelo 

numérico de terreno calcula-se o tempo de concentração de cada célula 

através da seguinte formulação: 
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na qual: 

Tindi  – tempo de concentração [s] 
Li  – largura da célula [km] 
∆Hi  – diferença de altura entre o extremo mais alto e mais baixo da célula [m] 

 
Ao tempo de concentração aplicam-se coeficientes adimensionais (CS e 

CI) calibráveis, que resultam dos tempos de retardo conforme as expressões: 

 
TindCTKS iSi = ......................................................................(72) 

TindCTKI I ii = .......................................................................(73) 

 

A faixa de variação admitida para o parâmetro CS na bacia do Rio 

Uruguai foi de 1,4 a 28 e, nas outras duas aplicações, os valores foram 14 e 

25. Para o parâmetro CI estes valores foram 9 a 180, 90 e 300 respectivamente 

(COLLISCHONN, 2001). 

Os volumes dos reservatórios devem ser atualizados através de: 
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A vazão da célula é calculada por: 

 
QbasQQQcel

iiii
++= intsup .......................................................(78) 

 

6.7 Propagação na rede de drenagem 

Nesta etapa foi introduzida uma alteração no modelo para simular a 

situação onde não existe rede de drenagem na célula. Nestas células, as 
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vazões Qsup, Qint e Qbas são encaminhadas para a célula de jusante, as 

vazões são convertidas em volume e somadas nos reservatórios Vsup, Vint e 

Vbas da célula de jusante. Este comportamento é repetido até que célula tenha 

uma rede de drenagem.  

O modelo de propagação na calha do rio empregado é o Método de 

Muskingun-Cunge que relaciona a vazão de saída de um trecho do rio no 

instante t à vazão de entrada no tempo anterior e atual, e à vazão de saída no 

tempo anterior.  
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em que: 

Qr
t

s

1+  – vazão de saída no instante t+1 (m3/s) 

Qr
t

s
  – vazão de saída no instante t (m3/s) 

Qr
t

e

1+  – vazão de entrada no instante t+1 (m3/s) 

Qr
t

e
 – vazão de entrada no instante t (m3/s)  

C1,C2 e C3 são coeficientes que dependem das características físicas do rio, tais como 
largura do rio, declividade do trecho e vazão de referência. As fórmulas para o cálculo 
destes coeficientes podem ser encontradas em TUCCI (1998). 

 
A vazão de referência adotada foi de 17 l/s km2 que corresponde a uma 

vazão da ordem de 41 m3/s na bacia de Gavião. A vazão média de longo 

período é da ordem de 34 m3/s, o valor adotado é atingido e superado em 

quase todas as cheias; a recomendação de TUCCI (1998) é que esta vazão 

seja 2/3 da máxima vazão de montante. Segundo COLLISCHONN (2001) o 

modelo apresenta pouca sensibilidade a este valor. 

A largura do rio foi inferida através da relação entre a área de drenagem 

e a largura média do rio. Os valores foram obtidos nas estações fluviométricas. 

O resultados estão apresentados na figura 6.3. 

O coeficiente de Manning usado em toda bacia foi 0,03, valor usado 

também nas simulações realizadas por COLLISCHONN (2001), que assinala 

também a baixa sensibilidade do modelo a este parâmetro.  
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Figura 6.3 Relação entre a largura do rio e a área de drenagem da bacia 

 

6.8 Análise de sensibilidade do Modelo 

Na tabela 6.12 estão apresentados os resultados da análise de 

sensibilidade dos parâmetros realizada por COLLISCHONN (2001) para três 

funções objetivo.  

Na tabela 6.13 apresentam-se os limites de variação dos 19 parâmetros 

propostos a partir dos valores encontrados na revisão bibliográfica.  
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Tabela 6.12 Análise de sensibilidade dos parâmetros 

Parâmetro Nash Rlog Volume 
Wm – armazenamento alta alta alta 
b – escoamento superficial média alta alta 
Kint – escoamento subsuperficial baixa alta média 
Kbas – escoamento básico baixa alta alta 
Cs – retardo – escoamento Básico alta alta baixa 
CI – retardo escoamento Sub-superficial baixa alta baixa 
IAF – índice de área foliar média média média 
Albedo baixa baixa baixa 
rs – resistência superficial baixa média baixa 
ra – resistência aerodinâmica  baixa baixa média 
α – parâmetro de interceptação baixa baixa baixa 
Wpm – ponto murcha permanente baixa baixa baixa 
Wl – limite para mudança de rs baixa baixa baixa 
Q0 – vazão referência baixa baixa baixa 
B0 – largura do rio baixa baixa baixa 
N – Manning baixa baixa baixa 
λ – distribuição do tamanho dos poros baixa baixa baixa 

Fonte: COLLISCHONN (2001) 
 

Tabela 6.13 Faixa de variação dos parâmetros 

Parâmetro Mínimo Máximo 
b 0,01 0,3 

KINT 4,0 45 
KBAS 0,05 3,3 
CS 1,0 30 
CI 10 300 
CB 10 210 
Wc 0,0050 0,03 

Wmcid 90 150 
Wmvnat 900 1450 
Wmrefl 600 900 
Wmplat 440 580 
Wmpare 450 580 
Wmppod 250 510 
Wmclat 350 590 
wmcare 320 590 
wmcpod 200 390 
wmclit 120 250 
wmllat 250 390 
wmlpod 200 390 

 
 

6.9  Calibração do Modelo.  

Como este trabalho tem por objetivo a comparação de desempenho dos 

vários campos de precipitação gerados com dados de origens distintas, fez-se 

necessário o uso de técnicas de calibração automática, para garantir que estes 
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métodos recebessem a mesma forma de tratamento, viabilizando a 

comparação de resultados. 

Cada tipo de campo de precipitação foi calibrado automaticamente 

usando os mesmos critérios: tamanho da amostra, funções objetivo, número de 

parâmetros e limites de variação para cada parâmetro. A comparação foi feita 

em função dos valores dos parâmetros obtidos via calibração e dos índices que 

medem a qualidade dos ajustes. 

No modelo utilizado existe um módulo de otimização que emprega 

algoritmo genético – mais especificamente o algoritmo MOCOM-UA – 

desenvolvido por YAPO (1998) e descrito a seguir.  

Neste algoritmo os critérios que devem ser definidos são: 

 

• Tamanho da população (Ns) – quantas alternativas compõem a 

população. É um fator importante tanto no tempo de processamento 

como na qualidade do ajuste obtido. 

• Número de funções objetivo (Nfo) – quantas funções objetivo serão 

avaliadas para otimização. São adotadas em função dos objetivos que 

se pretende alcançar com o trabalho. A adoção de um número maior de 

funções objetivo pode fazer com que a faixa de variação dos parâmetros 

se torne mais ampla e retardar o processo de calibração. 

• Número de parâmetros (Npar) – número de parâmetros a ser 

calibrado. Varia em função do modelo e da sensibilidade do modelo à 

variação destes parâmetros. Para evitar o excesso de parâmetros que 

leva a incertezas maiores com relação aos resultados, fixam-se os 

parâmetros de menor sensibilidade. 

 

A calibração multiobjetivo em modelos distribuídos com muitas 

quadrículas fica limitada ao tempo de processamento necessário para alcançar 

a faixa de soluções Pareto. Em seu trabalho, COLLISCHONN (2001) utilizou 

esta metodologia na calibração de 12 parâmetros na bacia do rio Uruguai 

dividida em 681 células. Usando um PC com processador Pentium III de 

1 GHz, o processo demorou 34 horas quando foi utilizada uma população (Ns) 

de 50 conjuntos de parâmetros para otimizar duas funções objetivo. Em 
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COLLISCHONN & TUCCI (2003) fica demostrado que o uso de uma população 

maior melhora o resultado da calibração. 

Neste trabalho o número de quadrículas (4065) é muito elevado, o que 

faz com que seja necessário manter a população limitada para não elevar 

demais o tempo de processamento.  

Passos do algoritmo: 

 

• Os limites de variação dos parâmetros são definidos. 

• Geram-se Ns combinações de parâmetros usando números aleatórios. 

• Todas as alternativas são avaliadas através do cálculo das funções 

objetivo. 

• Procede-se a hierarquização dos resultados: as alternativas não 

dominadas recebem a classificação Ipareto = 1 e são eliminadas. 

Repete-se a classificação e obtém-se novo conjunto de soluções não 

dominadas que recebem o nome de Ipareto = 2, e assim 

sucessivamente até que todas as Ns alternativas tenham sido 

classificadas. Define-se Irmax como o número de categorias de 

soluções. Nruim é o número de soluções contidas na pior categoria. 

• Objetivo da otimização é obter uma única categoria, com todas as 

soluções, isto é Ipareto =1 para todos Ns e Irmax = 1. 

 

As Nruins soluções contidas na pior categoria serão substituídas 

seguindo o seguinte critério: 

 

• Geram-se Nruins conjuntos de soluções para substituir as Nruins 

(piores) soluções. Cada sub-grupo tem Npar+1 alternativas: uma das 

piores alternativas e mais Npar selecionadas segundo a distribuição 

probabilística P. Esta distribuição de probabilidade p permite que 

qualquer alternativa dentro da população Ns seja selecionada, porém 

privilegia as com menor Ipareto. 

 

∑
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• A função P é acumulada, gera-se um número aleatório entre 0 e 1. A 

alternativa escolhida é aquela cuja probabilidade acumulada for 

imediatamente superior ao número gerado. 

• Para cada conjunto de Npar soluções existem dois procedimentos para 

geração de uma nova alternativa que substituirá a pior alternativa: a 

reflexão e a contração.  

• Reflexão – busca-se uma nova solução cujos parâmetros estejam fora 

dos limites das Npar soluções selecionadas. Os novos parâmetros são 

calculados como duas vezes a média do parâmetro menos o valor do 

parâmetro da pior alternativa. 

 

)(*2)( NruimParPariPar −= .............................................(81) 

 

• Compõem-se a nova alternativa S = P(i), com i variando de 1 a Npar; se 

algum parâmetro ficar fora do limite de validade definido, rejeita-se a 

alternativa. 

• Calculam-se as funções objetivo e verifica-se se para este sub-conjunto 

se a nova alternativa é não dominada; se for, aceita-se como a nova 

alternativa, caso contrário calcula-se a contração. 

• Contração – busca-se uma nova solução cujos parâmetros estejam 

contidos dentro dos limites de parâmetros das Npar soluções 

selecionadas.  

 

)(*5,0*5,0)( NruimParPariPar += .......................................(82) 

 

• Comparam-se as funções objetivo obtidas pela alternativa gerada pela 

reflexão e pela contração. Utiliza-se aquela que apresentar melhores 

resultados. 

• Repete-se o procedimento para os Nruins subconjuntos gerando Nruins 

novas alternativas, que são inseridas na população original com uma 

segunda geração. Faz-se uma nova classificação, repete-se todo o 

procedimento até todas as alternativas serem não dominadas. 

 

Apresenta-se a seguir o fluxograma deste algoritmo.  
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Definção de Ns, Nfo, 
Npar 

Gera-se o conjunto de 
soluções. 
Par(Npar,Ns) 

Classificam-se as Ns 
soluções. Define-se Irmax  e 
Nruim  
 

Irmax =1  

Seleção dentre as Ns alternativas seguindo a função de 
probabilidade P das Npar alternativas que serão usadas para gerar 
uma nova alternativa de cada um dos Nruins conjuntos 

s 

n 

Geração da alternativa de reflexão 

Testa se 
alternativa R 
é não 
dominada 

J=J+1 s 

Geração da alternativa de contração 

Escolha entre a alternativa de reflexão ou 
contração 

J<Nruim 

Fim do 
processo  
 

n 

s 

n 


