
 251

9 Conclusões, observações e recomendações 

Este trabalho teve por objetivo a comparação de campos de precipitação 

compostos a partir de dois instrumentos de medida de chuva e por técnicas de 

espacialização destes dados. 

A grande dificuldade deste tipo de estudo é a ausência de um dado real 

confiável para comparação dos resultados de campos de chuva. Dessa forma, 

dentre as aplicações encontradas na bibliografia surgem duas vertentes.  

Uma delas assume um campo de precipitação como correto e a partir 

dele são feitas amostragens para verificar como a redução da qualidade da 

informação afeta os resultados. Por resultado entende-se o volume total de 

chuva em uma área, a chuva média, e até mesmo a vazão resultante da 

aplicação do campo hipotético real, além dos campos amostrados em um 

modelo de transformação chuva-vazão. Essa aplicação tem por objetivo a 

investigação de como a amostragem pode afetar os resultados. Os casos 

apresentados na revisão bibliográfica indicam que a amostragem é função do 

tipo de campo simulado: quando o campo apresenta grande variabilidade 

espacial, os impactos são significativos e para chuvas uniformes os impactos 

são reduzidos. 

Outra forma de investigação explora as diferenças entre os instrumentos 

de medida. A maioria dos estudos elege o campo medido por pluviômetro com 

a rede mais densa como sendo o campo real e analisam-se as diferenças 

encontradas. Existem também alguns trabalhos que aplicam os campos de 

precipitação em modelos hidrológicos e avaliam os hidrogramas simulados com 

os observados.  

Da comparação direta das medidas de chuva existem alguns padrões 

consolidados no comportamento radar x pluviômetro, porém ainda não existem 

formas consagradas na congregação destes dois dados. Observam-se grandes 
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esforços neste sentido nas comunidades Européia e Norte Americana nos 

estudos desenvolvidos no COST e NEXRAD, respectivamente. Percebe-se no 

relatório final do último COST um grande empenho em reunir meteorologistas e 

hidrólogos com o objetivo de ampliar as aplicações dos dados de radar em 

hidrologia. 

Neste trabalho exploraram-se as duas vertentes: a comparação direta 

das medidas de chuva, admitindo-se um padrão de comparação, e a aplicação 

dos campos de precipitação em um modelo hidrológico.  

A opção foi pelo uso de um modelo com entradas distribuídas, com 

embasamento físico e calibração automática. O uso de um modelo com 

entrada distribuída foi uma condicionante do trabalho, uma vez que o objeto de 

investigação era a influência da composição dos campos de precipitação 

gerados por diferentes instrumentos de medida. Optou-se por trabalhar com a 

maior discretização possível, pois foram avaliadas bacias com dimensões 

muito variáveis. A opção pela calibração automática foi para garantir um padrão 

de comparação entre os diversos resultados. 

Na comparação direta dos campos de precipitação foram analisados os 

seguintes aspectos: o comportamento do índice G (razão entre o registro 

pluviométrico e a média dos registros de radar dos 9 pixels ao redor do 

pluviômetro), a capacidade dos métodos de reproduzir um dado pontual, a 

avaliação das alturas médias diárias de chuva e as alturas médias anuais 

geradas para bacias de dimensões variadas. O estudo do índice G e a seleção 

dos métodos de composição de campos de precipitação foi feita a partir de um 

estudo piloto. A seleção dos métodos de composição dos campos de 

precipitação privilegiou técnicas simples. As conclusões obtidas foram:  

 

• A análise dos índices G foi testada para duas equações de refletividade 

do radar: a tradicional de Marshall-Palmer e outra desenvolvida para o 

radar de Bauru. As duas equações não mostraram diferenças no padrão 

de comportamento de G.  

• A faixa de amplitude dos valores de G obtida com o uso da equação de 

Marshall-Palmer no ano de 1995 foi de 0 a 44,7. Verificou-se que 90% 

dos valores de G ficaram abaixo de 6, e o valor médio foi de 2,47. Estes 

valores são superiores aos encontrados na bibliografia, entretanto o 
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número de pontos analisados foi muito superior aos encontrados na 

bibliografia.  

• A distribuição de freqüência de log(G) seguiu os padrões relatados na 

bibliografia. 

• Os valores de G não apresentaram relação com a distância do ponto 

amostrado ao radar, o que também confirma o padrão de 

comportamento dos radares banda S.  

• Com relação aos campos de precipitação, verificou-se que os métodos 

baseados apenas em pluviômetros têm comportamento bem 

semelhante, com uma maior diferenciação para o método da média 

simples. Para o radar, não foram observadas diferenças significativas 

nos resultados obtidos pelas duas equações utilizadas. Para os métodos 

mistos, verificou-se o exagero nas correções, gerando valores pontuais 

de chuva muito elevados e irreais.  

 

A partir destes resultados, delimitou-se a quantidade de métodos de 

composição de campos de precipitação estudados. Dos métodos baseados em 

pluviômetros, selecionaram-se apenas os métodos IQD e Costa & Righetto; do 

radar, usou-se apenas a equação Marshall-Palmer e nos métodos compostos, 

introduziram-se limitações para reduzir as correções excessivas.  

A capacidade dos métodos de composição dos campos de precipitação 

de estimar valores pontuais de chuva foi analisada de duas formas: quando a 

análise foi feita por dia, verificou-se a correlação entre os dados medidos e 

estimados, e os melhores coeficientes de determinação foram 0,5 para os 

métodos baseados em pluviômetro no período de janeiro e fevereiro. Quando o 

estudo foi feito por posto, os resultados dos coeficientes de determinação dos 

métodos baseados em pluviômetros alcançaram valores superiores a 0,9 na 

maioria dos postos, enquanto os métodos baseados em dados de radar 

alcançaram no máximo valores próximos a 0,2. Constatou-se, desta forma, o 

fraco desempenho do radar e dos métodos compostos na estimativa pontual do 

valor de chuva. Deve-se ressaltar que o padrão de comparação foi o dado 

medido em pluviômetro.  

A análise dos campos de precipitação diários foi feita para toda a bacia 

em estudo e por sub-bacia. O período total de estudo foi de 6 anos e a análise 
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foi feita para cada ano individualizado, comparando a média anual das chuvas 

médias diárias dos diversos métodos com o método IQD. Os principais 

resultados estão relatados a seguir: 

 

• Observou-se que os campos diários de precipitação obtidos pelos 

diversos métodos podem ser muito diferentes. Os métodos baseados em 

dados pluviométricos apresentaram campos de precipitação mais 

organizados com núcleos mais definidos, e o radar apresentou um 

resultado mais desorganizado, com uma variação de intensidade de 

chuva mais abrupta entre os pixels. Com relação ao comportamento 

geral diário, foram encontradas situações com o radar medindo ora mais 

chuva, ora menos chuva.  

• De forma geral, os campos gerados pelos métodos mistos reproduziram 

a forma do campo de radar, com trechos intensificados ou atenuados. O 

método de Brandes é mais influenciado pelos pluviômetros que o 

método de Koistinen & Puhakka. Os métodos compostos sem limitação 

tendem a fazer super correções.  

• O comportamento relativo entre radar e pluviômetro está relacionado 

com a intensidade dos eventos. Para eventos muito fracos, o radar tende 

a ler mais chuva e os métodos mistos aumentam a diferença. Já para 

chuvas mais intensas, o radar lê menos chuva e os métodos compostos 

diminuem a diferença com relação aos valores dos pluviômetros. 

Observou-se a concordância qualitativa com valores da bibliografia. 

• As alturas médias de chuva variam ao longo dos anos e das regiões 

estudadas. O comportamento diferenciado encontrado nos anos de 1997 

e 1998 refletiu-se por todo o estudo. 

• A análise das alturas médias de chuva em função da área de integração 

indicou a existência de uma tendência de redução destas alturas em 

função do aumento da área de estudo.  

• As bacias com áreas da ordem de 200 a 300 km2 apresentaram 

comportamentos muito diferentes. Esse comportamento pode ser 

explicado em função das diferenças observadas nos campos de 

precipitação gerados pelos diferentes métodos, que indicam locais 
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diferentes para as regiões mais secas e úmidas. As bacias com as 

dimensões acima indicadas encontram-se em locais com 

comportamento pluviométrico muito distinto.  

• Foram significativas as diferenças observadas nos valores de alturas 

médias anuais de chuva obtidos pelos métodos estudados. As isoietas 

médias obtidas pelo radar estão invertidas em relação aos métodos 

derivados de pluviômetros.  

• De modo geral, foi confirmada a tendência do radar fornecer valores 

médios acumulados inferiores aos métodos derivados de pluviômetros e 

das técnicas mistas corrigirem esta distorção. Na análise de todo o 

período para a maior bacia, o radar fornece valores 12% menores que o 

método IQD e os métodos compostos fornecem resultados que variam 

entre 0,5% a menor e 16% maior para a média das alturas médias 

diárias. Porém estes resultados podem variar muito individualmente no 

espaço e no tempo, atingindo valores na faixa de –45% a +70%.  

 

A revisão bibliográfica não é conclusiva quanto ao uso de técnicas 

mistas. O resultado aqui obtido confirma esta reticência, pois embora exista 

algum ganho ao se trabalhar com técnicas mistas para grandes áreas de 

integração por períodos longos, a variabilidade espacial e temporal de 

comportamento gera incertezas quanto aos resultados. 

Na aplicação destes campos de precipitação no modelo hidrológico, 

optou-se pela calibração de parâmetros independente para cada campo, de 

modo que a comparação de desempenho não fosse prejudicada. Dentro de 

cada método a calibração foi feita em duas etapas. Na primeira etapa foram 

calibrados os parâmetros relativos ao uso do solo, que são constantes para 

toda bacia. O modelo é bastante sensível a estes parâmetros. A segunda fase 

de calibração enfocou os parâmetros característicos de cada sub-bacia. Os 

principais resultados obtidos foram: 

 

• Os parâmetros de armazenamento de água no solo, da primeira fase de 

calibração, estiveram sempre dentro da faixa sugerida pela bibliografia e 

apresentaram uma relativa convergência.  
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• Os parâmetros calibrados na segunda fase de calibração variaram muito 

dentro das faixas admitidas e para alguns deles essas faixas foram 

ampliadas. Apenas um parâmetro associado ao escoamento básico 

apresentou convergência de valores. A grande variação dos parâmetros 

ao longo das faixas pode significar a dificuldade do modelo em 

representar os processos físicos, erros na elaboração dos campos de 

precipitação, erros nos dados medidos e um uso excessivo de 

parâmetros.  

• Os métodos que obtiveram melhor desempenho foram IQD e Brandes-

MO-5, seguidos do Radar e do método Costa. Pode-se afirmar que, 

nestes casos, a calibração dos parâmetros conseguiu compensar as 

diferenças nos campos de precipitação. 

• Para os métodos mistos sem limitação, a calibração não consegue 

compensar as variações nos campos de precipitação. Eles 

apresentaram os piores desempenhos e as limitações melhoraram as 

performances destes métodos. 

• Os ajustes obtidos neste trabalho não podem ser considerados 

satisfatórios, porém deve-se ter claro que este não era o objetivo do 

estudo, mas sim a análise das diferenças encontradas quando do uso de 

campos de precipitação distintos.  

• De um modo geral, o modelo não reproduziu bem os picos de vazão.  

• Os métodos compostos sem limitação não conseguiram apresentar um 

padrão aceitável nem na etapa de calibração. 

• Nos hidrogramas da fase de validação, foram observados picos 

exagerados nos anos de 1995 e 1996 para os métodos IQD e Costa e 

em 1997 para o radar. Nos métodos compostos, esses picos foram ora 

intensificados, ora reduzidos. 

• A recessão foi melhor representada nos campos de precipitação IQD e 

Costa. O hidrograma do radar, no período seco, manteve-se quase 

sempre superior ao hidrograma observado e esse padrão foi reproduzido 

nos métodos mistos. 
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• As maiores variações positivas de volume escoado observadas 

correspondem às bacias Sítio Esperança, Meia Légua e BESP, locais 

onde os registros de radar indicaram mais chuva. 

• Excetuando-se essas três bacias, observou-se que as variações nas 

chuvas correspondem a variações de mesma ordem de magnitude nos 

volume escoado. Para variações positivas, a área parece exercer 

alguma influência no resultado. As subestimativas de chuva causam um 

impacto menor na variação do volume escoado. 

• Destacou-se o mau desempenho da bacia Sítio Esperança nas três 

funções objetivo analisadas, nos métodos baseados em radar. 

• As variações de comportamento observadas nas alturas de chuva foram 

reproduzidas nos hidrogramas: a tendência do radar de medir mais 

chuva no período seco correspondeu a hidrogramas mais elevados 

neste período; nos locais onde o radar intensificou as medidas de chuva 

ocorreram as maiores variações positivas de volume; as correções 

exageradas introduzidas pelos métodos compostos geram picos 

exagerados nos hidrogramas. 

• Os dois picos de vazão observados em 1995 e 1996 nos hidrogramas 

dos métodos IQD e Costa, que provavelmente correspondem a 

processos convectivos localizados, que as técnicas de interpolação 

baseadas somente em pluviômetros acabam por espalhar em áreas 

maiores, foram corrigidos (diminuídos) em todos os métodos compostos 

e para quase todas as bacias. 

• O pico de vazão observado em 1997 nos hidrogramas baseados no 

campo de radar foram intensificados pelos métodos mistos. 

 

Não é possível afirmar que existe vantagem no uso da informação do 

radar ou do pluviômetro. O processo de calibração compensa as diferenças de 

informação e garante resultados aceitáveis para os dois casos, com as 

particularidades já assinaladas: um pior desempenho nos picos para os 

campos derivados de pluviômetro e um pior desempenho da recessão para o 

radar. Quanto às técnicas mistas, embora melhorem as diferenças observadas 
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nos campos de precipitação, somente o método de Brandes com a maior 

limitação forneceu resultados aceitáveis na fase de calibração.  

Os objetivos estabelecidos foram atingidos, pois foram identificados 

padrões de comportamento relativo entre os diversos métodos de composição 

dos campos de precipitação, assim como foram avaliados os impactos da 

aplicação destes campos em um modelo hidrológico distribuído.  

9.1 Recomendações 

 

Embora este trabalho não tenha comprovado as vantagens no uso de 

técnicas mistas o seu potencial ficou assinalado, uma vez que foram 

identificados pontos fortes e fracos na aplicação dos campos de precipitação, 

gerados pelos diferentes instrumentos de medida, em um modelo hidrológico 

distribuído. Para que as técnicas mistas sejam mais efetivas, mais esforços 

devem ser investidos na identificação de padrões relativos entre as medidas de 

radar e pluviômetro, para os diferentes tipos de precipitação. O conhecimento 

destes padrões pode subsidiar o desenvolvimento de metodologias de correção 

mais sofisticadas, com algoritmos distintos para os diferentes tipos de 

precipitação e que explorem as vantagens de ambos os instrumentos de 

medida.  

Desta forma, recomenda-se mais pesquisa na interface meteorologia e 

hidrologia. A exemplo das indicações do COST 717, é necessário que exista 

um maior intercâmbio entre hidrólogos e especialistas em radar, pois os ajustes 

nos dados implicam em conhecimento de perfis verticais de refletividade e 

outras características específicas que não fazem parte do dia-a-dia da 

hidrologia e, por outro lado, a análise de desempenho dos campos de radar 

corrigidos é área de domínio da hidrologia. 

Sugere-se que mais estudos sejam feitos e de forma mais localizada, 

analisando eventos bem caracterizados, para que o comportamento relativo 

radar-pluviômetro possa ser estabelecido de maneira quantitativa. Este tipo de 

estudo é a base fundamental para a definição de metodologias que mesclem 

os dados dos dois instrumentos de medida.  

Recomenda-se aos Institutos que operam radares o estabelecimento de 

uma política que facilite o acesso ao dado de radar. Geralmente estes dados 

são gerados e usados pelo próprio Instituto com objetivo de previsão 



 259

meteorológica. Talvez a ausência de uma perspectiva de compartilhamento 

destes dados com outras instituições de pesquisa, faça com que seu 

armazenamento seja feito em um formato pouco amigável ao usuário comum.  

 


