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COMPUTACIONAL: ESTUDO DE CASO DO RIO CACHOEIRA-

BAHIA 

 
 

 

 

RESUMO 

 

 

 

O crescimento de incidentes de enchentes tem se agravado no Brasil, gerando vários e 

vultosos prejuízos humanos e materiais. A utilização de um software que implemente um 

modelo hidrológico de chuva-vazão pode facilitar o processo de gestão de uma bacia 

hidrográfica. O presente trabalho contempla a criação de um sistema computacional de 

modelagem hidrológica, possibilitando a estimativa de vazões decorrentes de precipitações 

sobre a área de uma bacia hidrográfica, especialmente a Bacia do Rio Cachoeira-Bahia, a 

partir de uma interface simples e de fácil manuseio. O Sistema foi modelado utilizando-se da 

Linguagem de Modelagem Unificada (UML). Para a representação da Bacia Hidrográfica do 

Rio Cachoeira foi utilizado um MNT (Modelo Numérico do Terreno) gerado a partir do 

software de GIS Global Mapper v.14. A modelagem da dinâmica de direção da água no solo é 

realizada utilizando o algoritmo de oito direções (Deterministic Eight Neighbours - D8) de 

Planchon e Darboux.  O modelo MGB-IPH é utilizado na modelagem do fluxo de água na 

superfície da bacia. O modelo implementado em software foi parametrizado utilizando-se os 

dados da Bacia do Rio Cachoeira – Bahia, objetivando-se compatibilizar o modelo à previsão 

de comportamento hidrológico para essa bacia. A Calibração automática do modelo é 

realizada utilizando-se a metodologia prevista no algoritmo MOCOM-UA. Foi possível 

demonstrar a convergência dos resultados finais por refinamento da malha para os modelos 

trabalhados, observando-se a redução do erro e o aumento dos indicadores R2 e Rlog, e 

consequente redução do v, evidenciando a melhoria dos resultados. Foi possível também 

constatar um elevado erro acumulado nas rodadas iniciais do modelo, resultando na 

necessidade de aquecimento. A convergência dos valores da vazão calculada em relação à 

vazão aferida foi demonstrada.  

 

Palavras-chave: Modelagem hidrológica. MGB-IPH. D8. Rio Cachoeira. 



  

 

 

HYDROLOGIC MODELING USING A COMPUTER SYSTEM: 

CACHOEIRA RIVER CASE STUDY-BAHIA 

 

 

ABSTRACT 

 

 

 

 

The growth of flooding incidents have worsened in Brazil, generating multiple and 

major human and material losses. Using a software that implements a hydrological model of 

rainfall-runoff can facilitate the process of managing a river basin. This work includes the 

creation of a computer system of hydrological modeling, able to estimate flows resulting from 

rainfall on the area of a watershed, especially the Cachoeira River Basin-Bahia, from a simple 

interface and easy to use. The system was modeled using the Unified Modeling Language 

(UML). For the representation of the Cachoeira River Basin was used a DEM (Numerical 

Model of the Ground) generated from the GIS Global Mapper v.14 software. The modeling of 

the driving dynamics of water in the soil is carried out using the Deterministic Eight 

Neighbours Algorithm (D8) of Planchon and Darboux. The MGB-IPH model is used to model 

the flow of water on the surface of the basin. The model implemented in software was 

parameterized using data from the Cachoeira River Basin - Bahia, aiming to match the model 

to forecast hydrological behavior for this basin. The model Automatic calibration is 

performed using the methodology shown in MOCOM-UA algorithm. It was possible to 

demonstrate the convergence of the final results by refining the mesh to the models worked, 

observing the reduction of the error and the increase in R2 and rlog indicators, and consequent 

reduction in v, showing improved results. It is also possible to realize a high accumulated 

error in the initial rounds of template, resulting in the need for heating. The convergence of 

flow rate values calculated in relation to the flow rate measured was demonstrated. 

 

Keywords: Hydrologic modeling. MGB-IPH. D8. Cachoeira River. 
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1. Introdução  

 

 

Este capítulo tratará de conceitos relativos à importância da água na vida humana de forma 

aplicada à relevância do presente estudo. Serão apresentados a justificativa, o problema de 

pesquisa, a hipótese defendida, os objetivos geral e específicos, a metodologia utilizada e a 

estrutura dos próximos capítulos para o presente trabalho. 

 

 1.1 Considerações Iniciais 

 

A água é uma das substâncias mais abundantes na natureza, cobrindo cerca de 70% do 

globo terrestre. Ela é encontrada normalmente em estado líquido, sendo naturalmente 

renovável através do ciclo hidrológico, porém disponível de forma limitada (BRAGA, 2005). 

Todo organismo vivo necessita de água para sua sobrevivência, de forma que a 

disponibilidade deste elemento é fator preponderante na moldagem dos ecossistemas. A 

América do Sul é o continente mais rico em águas superficiais de todo o planeta. O Brasil, 

sozinho, possui cerca de 12% das reservas de água doce do mundo, incluindo em seu território 

o maior rio em extensão e volume do planeta: o Rio Amazonas. Mais de 90% do território 

brasileiro recebe chuvas consideradas abundantes durante o ano, que somado às condições 

climáticas e geológicas do país, permitem a formação de uma densa e farta rede de rios 

(LIMA, 2008). 

O interesse humano pelo comportamento das águas é praticamente tão antigo quanto a 

própria história humana. Desde quando o homem deixou de ser nômade e se tornou 

sedentário, ele tem procurado localizar sua moradia próxima a fontes de água. Esta 

proximidade, normalmente de rios, está relacionada à necessidade do precioso líquido para 

seu próprio consumo e para a manutenção de suas culturas. No entanto, estabelecer-se junto 

ao curso d’água, especialmente em áreas de várzea, pode se tornar uma atitude muito perigosa 

em médio ou longo prazo (COELHO, 2003). 
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Se uma intensa precipitação ocorre, o volume de água que chega de uma só vez aos 

rios pode ultrapassar a capacidade de drenagem de sua calha, resultando em um 

transbordamento das áreas circunvizinhas. Os impactos resultantes da inundação dependem 

do grau de ocupação da várzea pela população, bem como da frequência em que ocorrem as 

inundações (TUCCI, 2005). 

Com a crescente ação antrópica, a velocidade do deflúvio das águas originadas de 

precipitações tem aumentado, gerando situações tipificadas em hidrogramas com cheias cada 

vez mais frequentes e rápidas. Com a redução da seção transversal da calha dos rios, existe 

uma tendência natural que a água avance sobre as margens além do esperado. Tudo isto tem 

resultado em grandes e frequentes prejuízos à sociedade, especialmente aos moradores 

estabelecidos em áreas de várzea e de planícies de inundação (GARCEZ e ALVAREZ, 1998). 

As enchentes são fenômenos naturais que ocorrem quando a precipitação é elevada e a vazão 

ultrapassa a capacidade de escoamento do meio, gerando um aumento anormal na altura 

d’água em uma região (AQUINO, 2009). Enchentes em áreas urbanas ocorrem por um ou 

pela combinação dos seguintes processos: enchentes em áreas ribeirinhas – que são aquelas 

ocorridas em áreas de várzea e planícies ou pela urbanização – que cria áreas impermeáveis 

com picos de cheia muito rápidos (TUCCI e BERTONI, 2003). 

Em uma entrevista publicada no The New York Times com a Srª Margareta Whalstrom, 

Secretária Geral Assistente da Estratégia Internacional para Redução de Desastres da ONU, 

observa-se uma preocupante informação apresentada pela mesma: “nos últimos anos o 

aumento da frequência de enchentes e ventos fortes se tornou a norma no Brasil” 

(BARRIONUEVO, 2011). Dados de um estudo realizado pelo Centro de Pesquisa em 

Epidemiologia de Desastres, associado à Organização Mundial da Saúde, que indicam que o 

Brasil enfrentou 37 enchentes desastrosas desde o ano 2000, das quais quatro delas ocorreram 

em 2008 e sete em 2009. Desastres ligados a precipitações intensas afetaram cerca de 5 

milhões de pessoas nas últimas duas décadas (BARRIONUEVO, 2011).  

O Atlas Brasileiro de Desastres apresenta que as inundações bruscas e alagamentos 

tem aumentado significativamente nos últimos anos. Na série histórica apresentada no 

relatório, que cobre o período de 1991 a 2010, o ano de 2010 foi o que apresentou o maior 

número de ocorrências de enchentes e 1991, o menor, conforme apresentado na Figura 1.1. O 

referido Atlas acrescenta que as regiões Nordeste e Sudeste são as que registram os maiores 

números de danos humanos em decorrência dessas enchentes. A região Nordeste destaca-se 

pelo número total de afetados (41% do total brasileiro, frente a apenas 28% do total de 
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ocorrências) e a região Sudeste pelo número de óbitos (59,5% do total brasileiro, frente a 

apenas 31% do total de ocorrências). Esses dados relacionam-se à reduzida infraestrutura para 

a drenagem pluvial nas cidades da região nordeste, bem como pela elevada densidade 

populacional das cidades da região sudeste. Analisando comparativamente os registros de 

ocorrências entre as décadas 1990 e 2000, percebe-se que as ocorrências de inundação gradual 

tiveram picos nos anos de 1997, 2004, 2009 e 2010. No período de 20 anos analisados pelo 

Atlas, dos 6.771 registros de inundações, 28% correspondem à década de 1990 e 72% à 

década de 2000. Esses dados permitem demonstrar o agravamento dos casos de inundação nas 

últimas duas décadas (CEPED, 2012). Através da Figura 1.1 é possível observar a elevação 

histórica do número máximo de enchentes no período analisado. 
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Figura 1.1 – Ocorrência anual de inundação brusca e alagamento 

Fonte: CEPED (2012) 

 

 

A previsão de cheias em curto prazo, também chamada de previsão em tempo atual ou 

real, permite estabelecer com antecedência os níveis da lâmina de água e os tempos de 

ocorrência dessas cheias de um rio, utilizando para isso a previsão de precipitação e dos 

deslocamentos da cheia na bacia. Modelos hidrológicos que buscam representar os fenômenos 

envolvidos em uma bacia, em especial a dinâmica da água no solo, têm sido desenvolvidos 

por diversos pesquisadores (COLLISCHONN, 2001; TUCCI, 2005; BREDA, 2008; 

BUARQUE, FAN, et al., 2009; CUNHA, 2004; JENSON e DOMINGUE, 1988; 

O'CALLAGHAN e MARK, 1984). A utilização desses modelos, atrelada a dados aferidos em 

tempo real, possibilitam a previsão com um elevado nível de precisão para a ocorrência de 

enchentes e em um período anterior à catástrofe. 

 

1.2 Justificativa 

 



  

4 

 

O crescimento de incidentes de enchentes tem se agravado no Brasil (Figura 1.1), 

gerando vários e vultosos prejuízos humanos e materiais. Verifica-se que as regiões Sudeste, 

Sul e Nordeste registram os maiores números de afetados, quer pela falta de infraestrutura se 

comparado a outras regiões, quer pela elevada densidade populacional. Fica também evidente 

o fato de que a ocorrência do desastre implica em um grande número de pessoas desalojadas. 

As 1069 mortes resultantes das inundações e alagamentos estão distribuídas por região da 

seguinte forma: Norte 5%, Nordeste 21%, Cento-Oeste 1%, Sudeste 51% e Sul 22%. A região 

Sudeste apresenta o maior número de desalojados neste período (488453 pessoas), seguida 

imediatamente pelo Nordeste (440458 pessoas) e pelo Sul (389038 pessoas). As regiões Norte 

(36203 pessoas) e Centro-Oeste (36203 pessoas) foram afetadas em menor grau. (CEPED, 

2012). Esses dados são apresentados graficamente através das Figuras 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 e 1.6. 

 

Figura 1.2 – Indivíduos (pessoas) que sofreram dano por inundação brusca e alagamentos (1991 – 2010) – 

Região Norte 

Fonte: CEPED (2012) 

 

 
Figura 1.3 – Indivíduos (pessoas) que sofreram dano por inundação brusca e alagamentos (1991 – 2010) – 

Região Nordeste 

Fonte: CEPED (2012) 
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Figura 1.4 – Indivíduos (pessoas) que sofreram dano por inundação brusca e alagamentos (1991 – 2010) – 

Centro Oeste 

Fonte: CEPED (2012) 

 

 

Figura 1.5 – Indivíduos (pessoas) que sofreram dano por inundação brusca e alagamentos (1991 – 2010) – 

Sudeste 

Fonte: CEPED (2012) 

 

 

 

Figura 1.6 – Indivíduos (pessoas) que sofreram dano por inundação brusca e alagamentos (1991 – 2010) – Sul 

Fonte: CEPED (2012) 

 

A Região Sul da Bahia é uma região com elevado excedente hídrico. A pluviosidade 

varia entre 2.000 e 1.600 mm/ano, sendo que os pluviogramas de Ilhéus (ao norte) e Caravelas 
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(ao sul) mostram que não existem meses cujo total de chuva seja inferior a 75 mm (para a 

região estudada, um mês seco teria precipitações inferiores a 40-50 mm). Do ponto de visto da 

cobertura vegetal, em função dessas características de precipitação, a zona costeira do sul da 

Bahia pertence ao dominio da Mata Atlântica (MARTIN, DOMINGUEZ e BITTENCOURT, 

1999).  É uma área de clima tropical úmido, sem estação seca, cujas temperaturas médias 

anuais variam entre as máximas superiores a 24ºC e as mínimas de 21ºC, ficando as médias 

mensais anuais durante o ano todo acima de 18ºC. As temperaturas mais elevadas ocorrem 

nos meses de dezembro a março, sendo que fevereiro pode atingir uma temperatura de mais 

de 30ºC, já as mais baixas concentram-se nos meses de julho e agosto. Do litoral para o 

interior e do norte para o sul, a pluviosidade ocorre de maneira decrescente, com totais anuais 

superiores a 1.000 mm, chegando em alguns locais a tingir 2.300mm. A vegetação original 

desta região foi, predominantemente, a Mata Atlântica, hoje existente apenas em alguns 

nichos, tendo sido degradada de forma sistemática desde a chegada dos primeiros 

colonizadores europeus. A Mata Atlântica apresenta árvores altas, podendo atingir até 50 

metros e uma biodiversidade maior do que a Floresta Amazônica (SILVA, BITENCOURT, et 

al., 2007). 

A cidade de Itabuna, no sul da Bahia, tem seu território dividido pelas águas do Rio 

Cachoeira, cuja existência faz parte tanto da imagem urbana da cidade, quanto de sua 

memória histórica. A dinâmica do crescimento da comunidade no entorno, que evoluiu 

através do tempo até ao que hoje se tornou a cidade de Itabuna, teve influência direta da 

existência e do comportamento do Rio Cachoeira. As águas do rio sempre foram usadas pelas 

comunidades locais para higiene e limpeza, não sendo, porém, próprias para a ingestão. A 

presença dos chamados aguadeiros, homens que ofereciam o serviço de transporte das águas 

do Rio até as residências da Itabuna antiga, era cena cotidiana na paisagem local (ROCHA, 

2003).  

Diversas enchentes do Rio Cachoeira afetaram negativamente a rotina da cidade de 

Itabuna, provocando diversos e profundos prejuízos humanos e materiais. Rocha (2003), 

Rocha e Moreira (2010) e Andrade-Breust (2003) apontam que o Rio Cachoeira já sofreu 

diversas enchentes, sendo as mais evidentes as de 1914, 1920, 1947, 1968 e 1969. A 

prefeitura da cidade foi obrigada a construir um canal no centro da cidade, objetivando 

minimizar os problemas gerados por possíveis enchentes, além de um cais em parte de sua 

extensão, protegendo as margens em picos de vazão (ROCHA e MOREIRA, 2010).  
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Segundo Hora e Gomes (2009), as cheias anuais do Rio Cachoeira inundam, 

principalmente, trechos de ocupação subnormal ao longo do rio. Entretanto, grandes cheias, 

que ultrapassam as margens normais de inundação, também são esperadas para intervalos de 

tempo maiores. Sob a premissa do risco ambiental eminente, os autores estabelecem como 

evidente a “necessidade do planejamento institucional do espaço de risco de inundações na 

região, fazendo-se necessário o reconhecimento da área, avaliando-se os impactos ambientais 

e sociais dessas inundações”. 

Objetivando melhorar o gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Leste, onde está 

localizada a Bacia Hidrográfica do Rio Cachoeira, o governo estadual emitiu o decreto nº 

9.935 de 22 de março de 2006, criando o Comitê das Bacias Hidrográficas do Leste – CBHL. 

Em seu estatuto interno, o CBHL objetiva “a gestão compartilhada”, observando estatutos e 

leis vigentes (CBHL, 2012). Para viabilizar essa gestão compartilhada, várias tecnologias 

podem ser utilizadas, como os softwares que modelem a bacia hidrográfica. 

 Os softwares de modelagem hidrológica são normalmente de difícil manuseio, 

necessitando de operações complexas de manipulação e calibração. São ferramentas de 

relevante importância para o planejamento e tomada de decisões em atividades de 

gerenciamento de bacias hidrográficas (VEDRUSCOLO, 2005). Apesar de se tratarem de 

ferramentas com potencial significativo na previsão do comportamento hidrológico de bacias 

hidrográficas, a dificuldade de operação da maioria dos softwares disponíveis dificulta a 

operacionalização de maneira mais ampla. A construção de um software de modelagem 

hidrológica para a Bacia do Rio Cachoeira, dispondo de uma interface de fácil operação, 

disponibilizaria mais uma ferramenta auxiliadora nos processos de gestão necessários a essa 

área, fornecendo resultados de vazão para dados de precipitação aferidos ao longo da bacia. A 

simplicidade de utilização possibilita a sua utilização por um número maior de usuários, 

possibilitando que mesmo os menos experientes tenham sucesso na operação. O 

compartilhamento das informações e a facilidade de replicação dos experimentos de 

conversão chuva-vazão através do software poderiam auxiliar no processo de gestão 

participativa. 

 

1.3 Problema 

 

Os impactos financeiros e sociais da ocorrência de enchentes são sempre elevados. 

Estratégias para minimização desses impactos podem ser abordadas, possibilitando uma 
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melhor preparação das comunidades com relação a eminentes riscos de inundações. Para 

tanto, é necessária uma constante monitoração dos fenômenos hídricos e metereológicos aos 

quais a bacia hidrográfica está sujeita. 

A utilização de um software que implemente um modelo hidrológico de chuva-vazão 

pode facilitar o processo de gestão de uma bacia hidrográfica. Prever o comportamento da 

mesma para as diversas ocorrências de precipitação sobre sua área facilita o processo de 

gestão, especialmente das áreas de risco. 

Dessa forma, o presente trabalho contempla a criação de um sistema computacional de 

modelagem hidrológica, possibilitando a estimativa de vazões decorrentes de precipitações 

sobre a área de uma bacia hidrográfica, especialmente a Bacia do Rio Cachoeira-Bahia, a 

partir de uma interface simples e de fácil manuseio.  

 

1.4. Formulação de Hipótese  

 

Os dados relativos à monitoração das variáveis de uma bacia hidrográfica podem ser 

aplicados como entradas para modelos matemáticos de comportamento, permitindo assim um 

estudo histórico e preditivo dos fenômenos e seus efeitos. 

A aplicação de modelos de escoamento superficial em canais para grandes bacias, de 

direção de fluxo da água no solo D8 de Planchon e Darboux, além da representação da bacia 

em células de uma malha regular, possibilitam a implementação de um software que modele 

os fenômenos hidrológicos de uma bacia hidrográfica.  

O modelo construído em software, após a correta parametrização e calibração, 

possibilitará a simulação de comportamento da Bacia Hidrográfica do Rio Cachoeira-Bahia, 

permitindo prever a vazão dos condutos fluviais da bacia, mediante análise das variáveis 

climatológicas, topológicas e pedológicas.  

 

 

 

1.5. Objetivos 

 

1.5.1. Geral 
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 Implementar um software de interface amigável que simule o modelo hidrológico 

MGB-IPH, parametrizando-o com os dados da Bacia do Rio Cachoeira, permitindo sua 

utilização para simulações de vazão da referida bacia. 

1.5.2. Específicos  

 

a) Implementar o software de simulação a partir do modelo MGB-IPH; 

b) Validar a solução através da comparação dos resultados da simulação/previsão com 

dados de séries históricas;  

c) Parametrizar o modelo mediante as características climatológicas, topológicas e 

pedológicas da Bacia Hidrográfica do Rio Cachoeira; 

d) Calibrar e verificar o erro nas previsões de vazão para a Bacia Hidrográfica escolhida. 

 

1.6. Metodologia 

 

 O Sistema foi modelado utilizando-se da Linguagem de Modelagem Unificada 

(UML), permitindo uma fácil representação e compreensão das soluções adotadas (GUEDES, 

2006). 

 Para a representação da Bacia Hidrográfica do Rio Cachoeira foi utilizado um MNT 

(Modelo Numérico do Terreno) obtido a partir do software de GIS Global Mapper v.14, que 

possibilita a confecção de uma grade regular exportável. Foi utilizado como formato de dados 

para a exportação o padrão DXF (Drawing Exchange Format). Foi desenvolvida uma rotina 

de software utilizando a Linguagem Java
TM

 para abrir, interpretar e representar o MNT gerado 

no modelo computacional, além dos dados das camadas necessárias para a modelagem. Para 

exibição dos resultados, foram implementadas rotinas em software utilizando Java2D . 

 A modelagem da dinâmica de direção da água no solo é realizada utilizando o 

algoritmo de oito direções (Deterministic Eight Neighbours - D8) de Planchon e Darboux 

(PLANCHON e DARBOUX, 2001). 

 O modelo MGB-IPH é utilizado na modelagem do fluxo de água na superfície da 

bacia (COLLISCHONN, 2001). Para a simulação hidrodinâmica, é utilizado o método de 

Muskingun-Cunge, que se baseia no modelo de onda cinemática para a propagação (TUCCI, 

2007), e que faz parte do modelo original MGB-IPH. 
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 O modelo implementado em software foi parametrizado utilizando-se os dados da 

Bacia do Rio Cachoeira – Bahia, objetivando-se compatibilizar o modelo à previsão de 

comportamento hidrológico para essa bacia. São utilizados dados históricos de vazões 

conhecidas do Rio Cachoeira para submissão ao sistema, a fim de avaliar seu nível de 

sensibilidade a esses dados, fornecidos pela Agência Nacional de Águas (ANA) e pela 

EMBRAPA. 

 Para a calibração dos parâmetros ajustáveis do modelo, foram utilizadas rotinas de 

calibração automática baseadas na metodologia prevista no algoritmo MOCOM-UA, 

trabalhando em conjunto com funções objetivo. (YAPO, GUPTA e SOROOSHIAN, 1998). 

  

 

1.7. Estrutura do trabalho 

 

 O Capítulo 2 aborda questões relacionadas a conceitos teóricos da modelagem 

hidrológica de bacias hidrográficas, os principais modelos hidrológicos em uso, o modelo 

MGB-IPH e os modelos de direção de escoamento. O Estado da Arte no desenvolvimento de 

aplicações para a modelagem hidrológica é apresentado no Capítulo 3. A implementação do 

modelo hidrológico em software será tratada no Capítulo 4, além de sua operação. No 

Capítulo 5 será tratada a parametrização do sistema com os dados climatológicos, 

hidrológicos, pedológicos e topológicos da Bacia Hidrográfica do Rio Cachoeira. O Capítulo 

6 abordará os testes realizados com a implementação do modelo, sua calibração e teste de 

sensibilidade. Finalmente, o Capítulo 7 tratará das conclusões deste trabalho. 
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2. Considerações gerais sobre modelagem hidrológica  

 

 

Este capítulo tratará de conceitos teóricos de modelagem hidrológica em bacias 

hidrográficas, abordando alguns dos diversos modelos disponíveis, apresentando de maneira 

especial os modelos MGB-IPH e D8 de Planchon e Darboux. 

 

2.1. Modelos precipitação-vazão  

 

 Modelos hidrológicos são sistemas utilizados para representar os processos 

hidrológicos de uma bacia hidrográfica, buscando determinar as condições decorrentes de 

fenômenos hidrológicos às quais um meio estará sujeito, objetivando mitigar ou minimar 

impactos e riscos. São ferramentas de relevante importância para o planejamento e tomada de 

decisões em atividades de gerenciamento de bacias hidrográficas (VEDRUSCOLO, 2005) 

Os modelos precipitação-vazão representam a parte do ciclo hidrológico que relaciona 

a quantidade de água decorrente da ocorrência de chuvas e em movimento sobre o solo. Esses 

modelos descrevem de maneira geral a distribuição espacial da precipitação, perdas por 

interceptação, evaporação, percolação, infiltração e escoamentos (superficial, subterrâneo e 

nos rios) (TUCCI, 2005; KAISER, 2006). Esses modelos têm sido utilizados para representar 

a relação existente entre pluviosidade e o escoamento superficial em um bacia hidrográfica. 

Apesar da variação entre os diversos modelos existentes, existem características comuns que 

podem ser apontadas. Os modelos chamados de conceituais buscam representar os principais 

fenômenos físicos que ocorrem em uma bacia. São organizados normalmente em duas fases: 

uma fase denominada “fase bacia”, onde o fluxo resultante da separação de volumes é 

realizada, resultando no fluxo superficial; e uma segunda, denominada “fase canal”, em que a 

vazão calculada é propagada através dos canais da bacia até o seu exutório (BREDA, 2008).  
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Segundo Tucci (2005), os modelos hidrológicos chuva-vazão podem ser utilizados 

para: 

 Compreender de forma aprimorada os fenômenos hidrológicos na bacia; 

 Analisar a consistência e corrigir falhas em sérias históricas de hidrogramas, 

possibilitando inclusive estender a série mediante o comportamento anterior; 

 Determinar a vazão em determinado ponto da bacia hidrográfica; 

 Dimensionar e prever cenários para um correto planejamento; 

 Estudar e prever os efeitos resultantes da ação antrópica
1
 sobre o solo. 

 

2.1.1. Estrutura dos modelos hidrológicos 

 

 De maneira geral, a estrutura dos modelos hidrológicos precipitação-vazão é baseada 

nos seguintes elementos, conforme Tucci (2005) e Krauskopf Neto (2005):  

 

a) Discretização da bacia hidrográfica – critérios utilizados para a subdivisão espacial 

na representação da bacia. As estratégias de discretização podem classificar o modelo 

em um dos seguintes tipos: 

o Concentrado – toda a bacia é representada por uma precipitação média e os 

processos hidrológicos por variáveis concentradas no espaço (Figura 2.1a); 

o Distribuídos por sub-bacias – possibilita a divisão da bacia em estudo em 

bacias menores, cuja drenagem pode ser utilizada como contribuição para outra 

sub-bacia. Os processos hidrológicos ocorrem em cada sub-bacia da divisão 

(Figura 2.1b); 

o Distribuídos por módulos – ou de malha regular – a bacia é dividida em 

unidades geométricas regulares, como quadrados, retângulos, poliedros, etc. Os 

processos hidrológicos ocorrem em cada unidade da malha e sua contribuição é 

calculada para cada unidade vizinha (Figura 2.1b). 

                                                 

1
 Alterações humanas realizadas sobre o ambiente e a paisagem 
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Figura 2.1 – Discretização de uma bacia hidrográfica, evidenciando as variáveis Precipitação (P), 

Evapotranspiração (E) e Vazão (Q) através do tempo (t). 

Fonte: TUCCI (2005) 

 

 

b) Variáveis temporais de entrada – são os dados de precipitação e evapotranspiração 

amostrados e/ou calculados para o ambiente em estudo. 

o Precipitação – principal variável de entrada. Apesar da grande quantidade 

deste tipo de dado, a pequena quantidade de estações de aferição distribuídas 

ao longo da bacia exige estratégias de cálculo para a distribuição do 

quantitativo de precipitação ao longo da bacia. 

o Evapotranspiração – composição da soma dos volumes oriundos da 

evaporação ambiental e da transpiração vegetal. Parâmetro difícil de ser 

encontrado, de difícil estimativa de qualidade e normalmente baseado em 

evaporômetros de pinche
2
, que subestimam a evaporação. 

c) Estrutura básica da integração dos processos – normalmente o processo de cálculo 

é dividido em dois módulos, cobrindo os diversos fluxos envolvidos na dinâmica da 

água no solo (Figura 2.2):  

o Bacia – simula o balanço vertical dos fluxos de água, bem como o escoamento 

na sub-bacia ou no elemento de malha utilizado na discretização; 

o Canal – calcula através de rotinas de simulação o escoamento em canais e rios, 

propagando a vazão de montante somada com os fluxos de contribuição lateral. 

 

                                                 

2
 Tanque graduado calafetado com pinche para maximizar a absorção de calor, utilizado na determinação da 

evapotranspiração de um local. 
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Figura 2.2 – Fluxos envolvidos na modelagem hidrológica em bacias 

Fonte: TUCCI (2005) 

 

d) Aquisição de dados físicos da bacia – a variabilidade da topografia, vegetação e 

condições climáticas da bacia resultam em um volume elevado de dados. Essas 

informações são normalmente estruturadas em camadas que permitem as diversas 

visões sobre os dados georreferenciados (Figura 2.3).  

 
Figura 2.3 – Camadas (PL) para representação de uma bacia hidrográfica 

Fonte: SÁ (1995) 

 

 

e) Determinação de parâmetros – existem parâmetros, tais como os apresentados na 

Figura 2.3, que podem ser diretamente mensurados, mas vários são calculados 
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mediante estimativas realizadas através de características físicas da bacia. A 

necessidade de levantamento exaustivo de dados é a principal limitação em se utilizar 

modelos muito extensos. As referidas estimativas podem incorporar erros e para 

minimizá-los são efetivados ajustes desses parâmetros, utilizando-se metodologias 

adequadas.  

 

2.1.2. Principais modelos hidrológicos 

 

 

 É possível apresentar uma análise a respeito dos principais modelos hidrológicos em 

uso atualmente, listando suas principais características e motivações de uso. Nos Estados 

Unidos, o HEC–HMS (Hydrologic Engineering Center – Hydrologic Modeling System), é 

apontado como o modelo mais utilizado pela iniciativa privada, especialmente no 

dimensionamento de sistemas de drenagem. A National Weather Service americana utiliza o 

modelo SACRAMENTO para previsões hidrológicas, considerado um dos mais utilizados no 

mundo para previsão de vazões. O HSPF (Hydrologic Simulation Program-Fortran) é 

utilizado massivamente pela Environmental Protection Agency americana na modelagem de 

qualidade da água (BREDA, 2008).  

No planejamento e gestão de recursos hídricos o modelo mais utilizado atualmente é o 

MMS (Modular Modeling System), tratando-se de um pacote de software extremamente 

efetivo na simulação dinâmica da propagação de ondas cheia, com diversos estudos de caso 

através do mundo, especialmente aqueles estudados sobre a supervisão do U.S. Bureau of 

Reclamation (CUNHA, 2004).  

Os modelos mais populares para simulação hidrológica no Canadá são o WATFLOOD 

e UBC (Universtity of British Columbia) Watershed Model (BREDA, 2008). Os modelos 

RORB (Runoff Routing) e WBN (Waterbody Network) são utilizados amplamente na 

Austrália para a previsão de vazão, projetos de drenagem e avaliação de impactos no uso e 

ocupação do solo. Os modelos TOPMODEL e SHE (Système Hydrologyque Européen) são 

utilizados amplamente na Europa, existindo muitos trabalhos acadêmicos brasileiros 

realizados com a utilização do primeiro modelo (FEEREIRA, 2004).  

O modelo Stanford IV pode ser utilizado tanto na área da bacia, quanto nos canais de 

escoamento da mesma, realizando a discretização da área em sub-bacias (TUCCI, 2005). 
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Encontram-se também em uso os modelos utilizados pelo ONS (Operador Nacional do 

Sistema Elétrico) para racionalização dos reservatórios hídricos para geração de energia 

elétrica, destacando-se os modelos NEWAVE, NEWDESP e DECOMP (CUNHA, 2004). 

 Já para o Brasil, o modelo IPH II é o mais amplamente utilizado no ambiente 

acadêmico e institucional (CUNHA, 2004). Este modelo foi construído com o objetivo de ser 

aplicado no estudo da dinâmica da água em uma bacia hidrográfica, sem a necessidade de se 

considerar a propagação do fluxo nos canais da referida bacia, uma vez que simula somente o 

escoamento na superfície da bacia. O modelo IPH II é baseado em algoritmo de separação de 

volumes de escoamento. O modelo IPH II, se utilizou de uma equação de continuidade, 

combinada à equação de Horton, além de uma função empírica para a percolação. O modelo é 

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

escoamentos, propagação do escoamento superficial, propagação subterrânea e otimização 

dos parâmetros (TUCCI, 2005). Para a propagação da água em canais da bacia, Tucci (2005) 

apresenta o modelo IPH IV, que se utiliza do modelo IPH II do mesmo autor. Ambos os 

modelos, IPH II e IPH IV, são aplicáveis a bacias hidrográficas discretizadas através de 

isócronas, para as quais o tempo de propagação é médio para todos os pontos que compõem a 

sua área.  

 As bacias hidrográficas podem ser classificadas em grandes e pequenas, não sendo o 

tamanho da bacia (a área) critério suficiente para tal classificação. O comportamento 

hidrológico é que define tal taxonomia. Uma bacia hidrográfica é considerada pequena 

quando a quantidade de água acumulada no leito do curso d’água oriunda de precipitações, for 

superior à quantidade de água acumulada no solo e na vegetação. A área da bacia afeta o 

tamanho das cheias, das vazões mínimas, e das vazões médias de várias formas. Para uma 

bacia grande, a distribuição espacial das precipitações é complexa. Chuvas podem ocorrer em 

uma área e em outras não para um mesma fatia de tempo. A perenidade da vazão é outra 

forma de classificação, já que bacias grandes possuem vazões aproximadamente constantes e 

as pequenas, não (PORTO e ZAHED FILHO, 1999). 

 O modelo MGB-IPH foi formulado para aplicação em grandes bacias hidrográficas, 

discretizadas por elementos de malha regular (COLLISCOHNN, ALLASIA, et al., 2010). A 

bacia é dividida em células retangulares com cerca de 10 x 10 km, para as quais são 

conhecidas as informações dos parâmetros do modelo. Cada célula é dividida em setores que 

correspondem a subáreas com características distintas. O volume oriundo do algoritmo de 

separação é propagado através da rede de drenagem utilizando o método de Muskingun-
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Cunge (TUCCI, 2007). O MGB-IPH vem sendo desenvolvido no Instituto de Pesquisas 

Hidráulicas (IPH) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) ao longo dos 

últimos 10 anos (IPH–UFRGS, 2013). 

 

2.1.3. Modelo MGB-IPH  

 

 O modelo MGB-IPH foi desenvolvido para ser aplicado de forma distribuída em 

grandes bacias hidrográficas. Da mesma maneira que esses modelos, o MGB-IPH é 

caracterizado como um modelo distribuído, com discretização através de elementos de malha 

(COLLISCHONN, 2001). O modelo é composto pelos seguintes módulos: 

 Balanço e água no solo; 

 Evapotranspiração; 

 Escoamentos superficial, sub-superficial e subterrâneo na célula; 

 Escoamento na rede de drenagem. 

Para a aplicação do modelo em uma bacia hidrográfica, esta deverá ser discretizada em 

células quadradas de lado L. Collischonn (2001) sugere o valor de L como 10 Km ideal para 

bacias de grande porte. Essas células são interligadas através de uma rede drenagem, obtida 

através de um algoritmo de direção de fluxo, conforme será apresentado na Seção 2.2.  

A bacia é classificada mediante grupos que apresentam as combinações mais 

frequentes de uso do solo, cobertura vegetal e tipo do solo. A cada um dos grupos são 

associados parâmetros, que podem ser calibráveis ou fixos. O tamanho da célula se justifica 

através da premissa de que a mesma necessita ser suficientemente grande para que o 

transporte de água seja considerado apenas através dos principais rios. Células pequenas 

exigiriam a representação do escoamento subterrâneo e sub-superficial (GOTTSCHALK e 

MOTOVILOV, 2000). 

Cada célula é dividida em blocos, cujo número é resultante da combinação das 

características de uso do solo, cobertura vegetal e tipo. Cada bloco é caracterizado através de 

parâmetros, dentre os quais se destacam o armazenamento máximo do solo e o índice de área 

foliar (IAF), conforme pode ser percebido na Figura 2.4. 
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Figura 2.4 – Diretrizes para discretização das características físicas da Bacia Hidrológica 

a) determinação das direções de fluxo hídrico nas células; b) estabelecimento das propriedades pedológicas e de 

IAF; c) aplicação das propriedades pedológicas (soil types) e IAF (vegetation/land cover) à área discretizada; d) 

resumo percentual com o somatório das células com características compatíveis. 

Fonte: (COLLISCOHNN, ALLASIA, et al., 2010) 

 

 Os dados climatológicos de uma célula são obtidos através de interpolação linear dos 

dados dos postos e estações mais próximos, observando a Equação 5.1, apresentado na Seção 

5.2. O balanço hídrico é feito de maneira independente para cada bloco da célula. Os volumes 

drenados em cada bloco são somados conforme o seu tipo específico (subterrâneo, 

subsuperficial e superficial), resultando no escoamento da célula que chega até a rede de 

drenagem, conforme apresentado na Figura 2.5 onde E representa a evapotranspiração da 

água e P a precipitação ocorrida no local. No modelo MGB-IPH, Dbas representa escoamento 

subterrâneo, Dint o escoamento sub-superficial e Dsup o escoamento superficial, enquanto Qbas 

ilustra a vazão subterrânea, Qint a vazão sub-superficial e Qsup a vazão superficial 

(COLLISCOHNN, ALLASIA, et al., 2010). 

 



  

19 

 

 
Figura 2.5 – Estrutura de cálculo de uma célula com dois blocos 

Fonte: COLLISCHONN (2001) 

 

 A descrição total do modelo, bem como o equacionamento completo, encontra-se 

disponível no anexo A. 

 

 

2.2. Orientação do Escoamento – Algoritmos D8 

 

 

 Diversos métodos podem ser utilizados para extração das direções de fluxo em um 

MNT (modelo numérico do terreno). Os modelos numéricos de terreno (MNT) representam 

os dados topográficos de uma determinada área (O'CALLAGHAN e MARK, 1984). Os 

modelos da classe D8 objetivam determinar a rede de drenagem de um MNT a partir das 

direções de fluxos para cada elemento da superfície. A bacia, para estes algoritmos, poderá 

estar discretizada através de uma técnica raster
3
 ou por uma técnica de menor resolução 

baseada em malha regular.  

Os métodos D8 (deterministic eigth-neighbors) adotam como direção escolhida para 

direcionamento do fluxo a célula que possui maior declividade em relação à célula original 

                                                 

3
 Representação por imagem digital baseada em pixels ou pontos da imagem. 
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(JENSON e DOMINGUE, 1988). A figura 2.6 demonstra graficamente um caso de direção 

escolhida entre as oito células vizinhas de uma célula. 

 

 
Figura 2.6 – Direção de fluxo para um algoritmo D8 

Fonte: BUARQUE, FAN, et al. (2009) 

 

Os primeiros algoritmos para definição automática da direção de escoamento foram 

criados na década de 1980, através dos trabalhos de O’Callaghan e Mark (1984)  e Jenson e 

Domingue (1988). Nos anos seguintes, diversas modificações foram propostas aos métodos 

clássicos originais, melhorando significativamente a performance dos métodos existentes, ou 

adicionando melhorias conceituais, como a criação dos métodos de múltiplas direções 

(BUARQUE, FAN, et al., 2009). O’Callaghan e Mark (1984) definiram uma metodologia 

para cômputo das direções de fluxo a partir da determinação de redes de drenagem, calculadas 

através de seu algoritmo sobre um modelo digital de elevação (DEM). O modelo trabalha com 

a discretização da área em curvas de nível, gerando o fluxo descendente entre as curvas, já 

utilizando por base a técnica D8 (O'CALLAGHAN e MARK, 1984). Jenson e Domingue 

criaram um algoritmo formado por 4 etapas principais: a) identificação e preenchimento de 

depressões símplices; b) cálculo das direções de fluxo (dividindo em cálculo da declividade, 

atribuição das direções de fluxo, determinação das células empatadas e execução do 

desempate); c) tratamento das grandes depressões e d) iteração para detecção de células com 

direção não definida (JENSON e DOMINGUE, 1988). O algoritmo de Jeson e Domingue é 

formado por etapas complexas, sendo a etapa b) ainda formada por subetapas, resultando em 

uma implementação difícil e de elevado tempo de execução (BUARQUE, FAN, et al., 2009). 

Dentre os algoritmos da classe D8 com direção única de saída, o que possui um menor 

número de etapas e, portanto, com diminuto custo computacional é o de Planchon e Darboux 

(BUARQUE, FAN, et al., 2009) A figura 2.7 apresenta um esquema gráfico com as oito 

possíveis direções de fluxo a partir de uma célula de um MNT. Cada direção é identifica por 

um código numérico que se inicia de 1, crescendo em razão de duas vezes o valor original 

seguindo a direção horário em relação à célula central. 
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Figura 2.7 – Oito possíveis direções de fluxo e respectiva identificação numérica 

Fonte: JENSON e DOMINGUE (1988) 

 

  

O algoritmo de Planchon e Darboux calcula uma superfície final livre de depressões 

(Wc) a partir da superfície inicial (Z) do MNT. A superfície final Z apresenta as seguintes 

propriedades (PLANCHON e DARBOUX, 2001): 

i. As cotas de altitude da superfície final Wc serão sempre maiores ou iguais às cotas 

da superfície inicial Z; 

ii. Para cada célula c de Wc, há um caminho que leva da célula à fronteira através de 

um caminho descendente . Este caminho pode passar através de uma ou mais 

células do MNT; 

iii. Wc é a menor superfície permitida pelas propriedades i e ii. 

 

Desta maneira, a utilização do algoritmo D8 de Planchon e Darboux gera uma 

superfície final livre de depressões. Este método é formado por dois estágios principais, a 

saber: a) Inundação virtual de toda a superfície do MNT, exceto as células de fronteira; b) 

aplicação das equações 2.1 e 2.2 (nomeadas respectivamente por operação 1 e operação 2), 

conforme o caso, possibilitando um decrescimento da lâmina de inundação criada pelo passo 

anterior até uma superfície final que respeite as propriedades i, ii e iii deste algoritmo 

(PLANCHON e DARBOUX, 2001):  

 

(1)         cc ZW   para ),( ncZZ nc                                                  (2.1) 

(2)         ),( ncWW nc   para cnc ZncWW  ),(                          (2.2) 

 

sendo Wc a altitude final da célula c; Zc a altitude original da célula c no MNT; Zn a altitude 

final de um vizinho n;  uma diferença positiva de altitude entre a célula c e a célula n. 
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 Para a inicialização do algoritmo, como citado anteriormente, é necessário inundar 

toda a superfície do MNT com uma altura infinita de água, exceto as células de fronteira. A 

quantidade infinita de água trata-se de um valor muito grande, sendo adotado neste trabalho o 

tamanho máximo do tipo de dados representado no software considerado como situação 

inicial para o algoritmo, que será modificado durante a execução. Com este propósito, 

PLANCHON e DARBOUX (2001) descrevem a sequência de passos demonstrada na tabela 

2.1: 

 

Tabela 2.1 – Algoritmo para inundação da superfície do MNT 

Linha Comando 

1 For each cell c of the DEM (in any order) 

2    If c is on the border of DEM then 

3       W(c)=Z(c) 

4    Else 

5       W(c)=max_value_of_data_type 

6    End if 

7 End for 

Fonte: PLANCHON e DARBOUX (2001) 

 

 Objetivando satisfazer as operações 1 e 2, o algoritmo da tabela 2.2 foi criado por 

PLANCHON e DARBOUX (2001).  

 

 

 

Tabela 2.2 – Algoritmo para remoção do excesso de água da superfície do MNT 

Linha Comando 

1 For each cell c of the DEM (in any order) 

2    For each neighbour n of c (in any order) 

3       Determine  for the pair (c, n) 

4       If possible, apply operation (1) 

5       Else, try to apply operation (2) 

6    End for 

7 End for 

8 If W was modified during this scan, then 

9    Go to line 1 

10 End if 

Fonte: PLANCHON e DARBOUX (2001) 
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2.3. Calibração de Modelos Hidrológicos 

 

 

A calibração é uma etapa fundamental para adequação do modelo hidrológico às 

características físicas da bacia a ser modelada. Basicamente, existem duas técnicas de 

calibração: manual e automática. Ambas possuem variações em seus procedimentos, 

permitindo a utilização de sondagens muti-objetivo e mono-objetivo, através de funções 

apropriadas.  

2.3.1 Técnicas de calibração de Parâmetros 

 

 A calibração de parâmetros de um modelo hidrológico faz parte da etapa de utilização 

do modelo. Nos problemas práticos de calibração, existem diversos conjuntos de parâmetros 

possíveis capazes de gerar os resultados esperados. Os dados de entrada físicos, submetidos às 

equações parametrizadas para ajustes dos modelos, possibilita uma adequação satisfatória 

para a maioria dos processos de análise e cômputo baseado em modelos chuva-vazão 

(COLLISCHONN e TUCCI, 2003). 

 Formalmente, a calibração é um problema difícil, de elevado grau de complexidade, 

possibilitando a geração de um número infinito de soluções. Gerar as possíveis soluções 

dentro de um intervalo aceitável de valores para os parâmetros, além de escolher qual a 

melhor solução a ser aplicada, tornam-se potenciais impasses para o hidrólogo usuário de um 

modelo. Basicamente, duas possíveis metodologias de ajuste são possíveis: a baseada em 

tentativa ou erro (também chamada de calibração manual) e a calibração automática. A 

calibração manual demanda um maior conhecimento do usuário em relação aos conceitos 

físicos e ao modelo a ser trabalhado sendo, portanto, utilizada por aqueles usuários mais 

experientes e desaconselhada para aqueles com uma menor práxis na execução de calibrações. 

A compreensão dos impactos na variação de um dado parâmetro demanda experiência e 

afinidade ao modelo utilizado (COLLISCOHNN, ALLASIA, et al., 2010). 

 

2.3.2 Funções-objetivo 

 



  

24 

 

A verificação dos resultados da execução de rotinas de simulação por modelos 

hidrológicos pode ser realizada através de métodos matemáticos de sondagem. O 

procedimento tradicional implica em realizar a comparação entre duas curvas distintas para 

séries históricas de dados de vazão submetidos ao sistema. A primeira curva é formada por 

dados históricos de vazão observados, que servirão de referencial para análise. Já a segunda 

curva corresponde aos dados de vazão calculada pelo modelo. Para a determinação da 

diferença numérica entre as curvas utiliza-se funções matemáticas especiais denominadas de 

funções objetivo. Uma função-objetivo é um procedimento matemático utilizado para a 

verificação se um objetivo quantitativo foi alcançado. Tradicionalmente, em modelagem 

hidrológica, utiliza-se funções-objetivo para a checagem de três situações: o comportamento 

do modelo em picos ou cheias, o comportamento do modelo nas recessões e o comportamento 

do modelo em relação às diferenças de volume (YAPO, GUPTA e SOROOSHIAN, 1998). 

Collischonn (2001) propõe a utilização de três funções objetivo distintas para a 

realização de processos de calibração automática e manual. São elas: o Coeficiente de Nash  

(Equação 2.3), o Coeficiente de Nash para logaritmos das vazões (Equação 2.4) e a Relação 

entre volumes medidos e calculados ∆V (Equação 2.5). 
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Onde Qobs(t,i) é a vazão observada e aferida em uma seção do rio no tempo t para uma célula i 

do MNT; Qcal(t) é a vazão calculada pelo sistema para a mesma seção no tempo t para uma 

célula i do MNT; n o tempo final para as vazões. 

 

O Coeficiente de Nash (R2) apresenta um valor máximo igual a 1, correspondendo ao 

perfeito ajuste entre as curvas analisadas. O resultado desse coeficiente é fortemente 

influenciado pelas vazões máximas e picos de vazão. De maneira geral, o ajuste de um 

modelo é considerado ideal se o valor de R2 supera 0,75 e aceitável quando o valor está entre 

0,36 e 0,75. O coeficiente de Nash para logaritmos das vazões (Rlog) também apresenta valor 

máximo igual a 1, sendo fortemente influenciado pelas situações de vazão mínima. Para 

verificação do erro total entre os volumes aferidos e calculados, a função ∆V é utilizada. 

Como o valor dessa função expressa a diferença total entre os volumes, não é possível 

explicitar uma faixa precisa de variação (GOTTSCHALK e MOTOVILOV, 2000). 

 

2.3.3. Calibração mono-objetivo e multi-objetivo 

 

 A calibração de um modelo hidrológico ocorre em torno de uma sondagem efetuada 

para uma possível parametrização, normalmente através de uma função objetivo. A utilização 

de funções objetivos permite sintetizar a comparação entre curvas, que para o caso de 

modelagem hidrológica, tratam-se de das curvas de vazão observadas e aquelas calculadas 

pelo modelo. Durante este processo, a verificação da eficácia da rodada de calibração pode ser 

medida através de uma ou mais funções objetivo (GOTTSCHALK e MOTOVILOV, 2000). 

 Quando se utiliza apenas uma função objetivo, caracterizando a calibração mono-

objetivo, uma única característica do contraste entre as curvas é analisada. É o caso de se 

utilizar separadamente as funções 2.3, 2.4 e 2.5. Como cada uma dessas funções analisa uma 

característica distinta, a calibração mono-objetivo seria parcial e focada nessa característica. 

Para esse tipo de calibração, é efetuada a busca do valor resultante da função objetivo que seja 

mais adequado à sondagem realizada, o que normalmente implica, para as funções objetivo 

citadas, altos valores de R2 e Rlog e baixos valores de ∆V (COLLISCHONN e TUCCI, 2003). 

 Objetivando realizar a calibração observando mais de um objetivo simultâneo, foram 

desenvolvidas técnicas multi-objetivo, que se utilizam de diversas funções simultaneamente. 

Esta metodologia permite buscar valores de calibração que gerem resultados equilibrados 
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entre os diversos objetivos buscados. A calibração não será realizada maximizando uma 

função objetivo específica, mas buscando uma parametrização que gere resultados 

equilibrados em relação aos diversos objetivos buscados. A calibração multi-objetivo é 

especialmente interessante para modelos hidrológicos de grandes bacias, pois permite a 

comparação de resultados em diversos pontos da bacia, gerando uma calibração otimizada 

para a área como um todo (COLLISCHONN, 2001). 

 

2.3.4. Algoritmos de Calibração Automática 

Algoritmo SCE-UA 

 

 O algoritmo SCE-UA é um algoritmo genético de otimização que combina técnicas de 

algoritmos genéticos e de busca pelo método Simplex (NELDER e MEAD, 1965). Esse 

algoritmo opera com uma população de pontos que é evoluída em direção a um ponto ótimo 

global. Isso é feito através de sucessivas interações e avaliações dos valores fornecidos por 

funções-objetivo. Os pontos são definidos como um conjunto possível de valores para os 

parâmetros de um modelo. As seguintes etapas podem ser descritas para este algoritmo 

(COLLISCHONN e TUCCI, 2003): 

 

1. Estado inicial: são definidos os valores para os parâmetros que definem o número 

de complexos (p) e do número de pontos por complexo (m). A amostra (s) é 

definida como o produto de p x m. É estabelecido o número total de variáveis a 

serem otimizadas (n), correspondendo ao número de parâmetros do modelo. 

2. Geração da amostra: são geradas s amostras definidas entre os valores máximo e 

mínimos para os diversos parâmetros. Esses pontos que formam o conjunto D, são 

escolhidos aleatoriamente para teste no modelo. 

3. Hierarquização dos pontos: os pontos são submetidos ao modelo e é realizado o 

teste com uma função objetivo. Os pontos são então ordenados em ordem 

crescente para os valores da função objetivo. 

4. Divisão em complexos: o conjunto D de s pontos é dividida em p complexos, 

cada um contendo m pontos. Um complexo é um subconjunto dos pontos de D. 

No momento da divisão são escolhidos pontos bons (baixo valor da função 

objetivo) e pontos ruins (altos valores da função objetivo).  
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5. Evolução dos complexos: a cada complexo é dada a oportunidade de evoluir 

através da metodologia de Evolução Competitiva Complexa, de forma 

independente, tendendo ao melhor valor da função objetivo.  

6. Mistura dos complexos: Os complexos são novamente embaralhados no conjunto 

D e reorganizados em ordem crescente da função objetivo. 

7. Teste de convergência: os pontos da amostra são testados para avaliar se 

satisfazem o critério de convergência, que deve ser definido anteriormente. Senão, 

o algoritmo recomeça do ponto 4. 

 

 O processo de Evolução Competitiva Complexa segue os passos que estão 

estabelecidos a seguir  (NELDER e MEAD, 1965; COLLISCHONN, 2001): 

1. Fase inicial: selecionar valores de q, α e β, parâmetros do algoritmo. Os valores são 

escolhidos de forma que 2 ≤ q ≤ m, α ≥ 1 e β ≥1, sendo q o número de pontos do 

subcomplexo, α o número de iterações por complexo e β o número total de iterações 

do algoritmo. 

2. Atribuição de pesos: cada ponto do complexo recebe um peso, conforme 

hierarquização baseada nos valores das funções objetivo, seguindo a equação: 

)1(

)1(2






mm

im
i , onde i = 1, ..., m; i é o valor do peso para cada ponto i; m o número 

de pontos de cada complexo. 

3. Selecionar reprodutores: um subcomplexo de q pontos é formado aleatoriamente a 

partir dos pontos de cada complexo.   

4. Gerar novos pontos:  

a. os pontos do sub-complexo são ordenados conforme valores crescentes da 

função objetivo, recebendo um índice j que varia de 1 a q. Cada ponto então 

será chamado de uj. 

b. O centróide de cada ponto é calculado, observando a equação 







1

11

1 q

j ju
q

g . G será calculado para cada coordenada de cada ponto (p. 

ex.: p[x, y, z] terá os valores xg, yg e zg) - Figura 2.8. 

c. As coordenados do novo ponto são calculadas conforme a equação vetorial 

qugr  2  (p. ex.: p[x, y, z] terá os valores xr, yr e zr), conforme Figura 2.9. 
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Se o valor de r estiver dentro dos limites máximo e mínimo estabelecidos, 

passa-se ao próximo passo. Caso contrário, gera-se um novo ponto r no interior 

desse hipercubo. Se o valor da função objetivo em r for menor do que em uq, o 

novo ponto é r, caso contrário o novo ponto é c, calculado a partir da contração 

estabelecida em 
2

qug
c


 (p. ex.: p[x, y, z] terá os valores xc, yc e zc).. 

d. Se o valor da função objetivo em r for menor do que em uq (fc < fq), o novo 

ponto é c. Senão, um novo ponto aleatório z é gerado e introduzido no 

hipercubo. 

e. O pior ponto do uq é substituído pelo ponto gerado (r, c ou z) e o procedimento 

reinicia no passo 4a, um número α de vezes. 

5. Resultados: os pontos do sub-complexo são devolvidos modificados ao complexo. 

6. Repetição: repetem-se os passos de 1 a 5 um número de vezes estabelecido pelo 

usuário (β), conforme seu desejo de refinamento.  

 
Figura 2.8 - Reflexão e contração de pontos conforme metodologia simplex, utilizada no algoritmo SCE-UA 

Fonte: Adaptado de COLLISCHONN e TUCCI (2003) 

 

MOCOM-UA 

 

 O algoritmo MOCOM-UA é uma versão desenvolvida a partir do algoritmo SCE-UA, 

adaptando-o para múltiplos objetivos. Sua execução se inicia com a definição de limites 

mínimos e máximos para os valores dos n parâmetros a serem calibrados, gerando um 

hipercubo formado pelas amplitudes desses parâmetros. Em seguida são gerados 

aleatoriamente ns conjuntos de parâmetros (ou pontos) na região do hipercubo. Um ponto é 

gerado pelos valores possíveis para os n parâmetros, sendo que, para um desses pontos 
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gerados, as funções objetivo utilizadas são aplicadas (YAPO, GUPTA e SOROOSHIAN, 

1998).  

 Os conjuntos dos n parâmetros são analisados e hierarquizados pelos critérios de 

dominância e não dominância de Pareto, seguindo o seguinte fluxo (COLLISCHONN, 2001): 

 

a) Tome os ns pontos ou conjuntos e identifique aqueles que são dominados e os 

que não são dominados; 

b) Aos pontos que são não dominados atribua o índice 1; 

c) Os pontos com índice 1 são retirados e os pontos restantes são novamente 

analisados, conforme os passos 1 e 2; 

d) Aos pontos que são não-dominados nesta segunda análise, atribua o índice 2; 

e) Os pontos com índice 2 também são retirados e os pontos restantes são 

analisados; 

f) Os passos se repetem até que se encontre um grupo de pontos em que não 

podem ser definidos dominados e não-dominados. Estes pontos recebem o 

índice Rmax, onde Rmax é o número de passos necessários para não existir 

mais dominância entre os pontos. 

O resultado da etapa de hierarquização é classificação dos pontos em relação à região 

de Pareto, sendo que valores baixos implicam em proximidade a essa região e valores mais 

altos, maiores distâncias. Por se tratar de um algoritmo genético, o MOCOM-UA realiza a 

evolução dos pontos, gerando NRmax grupos de pontos complexos, sendo NRmax o número de 

pontos com pior índice na hierarquização (YAPO, GUPTA e SOROOSHIAN, 1998). Cada 

complexo é constituído por n + 1 pontos, sendo um deles retirado do grupo de NRmax pontos 

com o pior índice e os outros n selecionados aleatoriamente dos pontos restantes, de acordo 

com a probabilidade associada a cada ponto, conforme a equação 2.6. 

 









ns

j

j

i

i

rR

rR
p

1

max

max

)1(

)1(
                                                  (2.6) 

 

onde pi é a probabilidade associada a cada ponto e ri é o índice atribuído a cada ponto durante 

a hierarquização e Rmax é o pior índice encontrado no conjunto. Esta equação apenas atribui 
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uma probabilidade para cada ponto em relação à sua participação na evolução 

(COLLISCOHNN, ALLASIA, et al., 2010). 

 De forma semelhante ao algoritmo SCE-UA, porém com várias funções objetivo, a 

evolução dos complexos é efetivada pela metodologia simplex de Nelder e Mead (1965).  

   

 Resumidamente, o algoritmo inicia identificando o pior ponto do complexo e o 

centroide dos pontos restantes é calculado. Os pontos de reflexão e contração são avaliados 

conforme a dominância, isto é, o ponto de reflexão é aceito se estiver dentro da região válida e 

se for não-dominado em relação aos demais n pontos do centróide. Caso contrário, é 

escolhido o ponto de contração. Cada complexo evolui uma única vez gerando NRmax novos 

pontos que substituem os NRmax priores pontos anteriores (YAPO, GUPTA e SOROOSHIAN, 

1998). 
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3. Softwares de Simulação para Grandes Bacias 

 

 
 

Este capítulo tratará de diversos softwares de modelagem hidrológica existentes, 

objetivando construir uma amostra significativa das opções disponíveis para o estudo e 

previsão de fenômenos hidrológicos.  

 

3.1. Win IPH 2 

 

O Win-IPH2 é um software gratuito desenvolvido pelo Instituto de Pesquisa 

Hidráulicas (IPH) da UFRGS. O software implementa o modelo IPH II, que possibilita a 

geração de um hidrograma a partir de séries diárias de precipitação informadas, bem como os 

devidos parâmetros específicos do modelo. Possui uma interface com poucas funcionalidades, 

o que torna o software de simples manuseio. Por implementar um modelo hidrológico 

concentrado, não permite a espacialização das informações aferidas diretamente no software, 

o que deve ser feito previamente pelo usuário (IPH–UFRGS, 2013). 

A Figura 3.1 apresenta a tela principal do software, com destaque para uma rodada de 

simulação. 
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Figura 3.1 – Tela Principal do Software Win-IPH2 

Fonte: IPH-UFRGS (2013) 

 

Em sua tela de simulação, o software apresenta graficamente as informações de vazão 

calculada e a curva de permanência gerada. Permite a comparação visual entre as curvas de 

vazão calculadas e aferidas. Possui as funcionalidades de calibração manual e automática, 

sendo esta última baseada nos algoritmos SCE (calibração mono-objetivo) e MOCOM 

(calibração multi-objetivo). Sua utilização está baseada nos três passos básicos seguintes: 

Introduzir os dados de entrada da simulação, executar a corrida de simulação do e ver 

resultados da simulação, ambos previstos no modelo IPH II (IPH–UFRGS, 2013). 

 

3.2. IPHs1  

 

Utilizando como base a Metodologia de Modelagem Orientada a Objetos aplicada a Sistemas 

de Recursos Hídricos, foi desenvolvida a versão Windows do IPHS1 (IPHS1, 2005). A figura 

3.2 apresenta a tela principal do IPHS1. 
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Figura 3.2 – Tela principal do IPHS1, exibindo em evidência hidrograma resultante de simulação 

Fonte: IPHS (2005) 

 

Na janela principal (Figura 3.2) encontram-se alguns importantes elementos que 

compõe a interface que permite o gerenciamento das diferentes operações proporcionadas 

pelo Win IPHS1: a Barra de Menus, a Barra de Ferramentas Principal, a Área de Projeto, a 

Barra de Ferramentas Hidrográfica, a Caixa de Título, Descrição e Comentários, e a Barra de 

Avisos. É exibido também o gráfico com o hidrograma gerado após a execução da rotina de 

simulação. Na Figura 3.3 é exibida a tela do Win IPHS1 que permite a escolha das 

metodologias de transformação de chuva em vazão disponíveis no IPHS1 (IPHS1, 2005). 

 

 
Figura 3.3 – Tela do IPHS1 apresentando as opções de modelos a serem utilizados 

Fonte: IPHS (2005) 
 

3.3. Módulo MGB-IPH para MapGIS  
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O modelo hidrológico MGB-IPH é um modelo distribuído desenvolvido para 

aplicações em grandes bacias, isto é, com áreas superiores a 10.000 km
2
. Foi desenvolvido no 

Instituto de Pesquisas Hidráulicas (IPH) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

(UFRGS) (COLLISCHONN, 2001).  

Os desenvolvedores do modelo MGB-IPH criaram um módulo implementado em FORTRAN 

para o GIS MapWindow. Utilizando-se das informações disponibilizadas pelo software, o 

módulo, implementado ao estilo plugin, permite a entrada e a efetivação dos cálculos 

necessários ao modelo (MGB-IPH, 2013). A Figura 3.4 apresenta a tela principal do 

MapWindow, juntamente com as boas vindas ao módulo MGB-IPH. 

 

Figura 3.4 – Tela Principal do MapWindow GIS com tela de boas vindas do MGB-IPH 

Fonte: MGB-IPH (2013) 
 

São disponibilizados vários menus para cadastramento dos parâmetros de entrada do 

modelo, conforme apresentado na Figura 3.5. Os dados de entrada climatológicos, 

pedológicos e paramétricos são fornecidos a partir de menus independentes. As seguintes 

etapas são necessárias à execução do modelo: definir a bacia, obter dados hidrológicos, gerar 

base de dados SIG, discretizar a bacia, criar mapa de unidades de resposta hidrológica, rodar 

programa de pré-processamento, interpolar dados de chuva e gerar normais climatológicas. 
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Figura 3.5 – Menu preparar dados para o MGB-IPH para MapWindow 

Fonte: MGB-IPH (2013) 
 

Uma aplicação do modelo MGB-IPH envolve trabalho de pré-processamento das 

informações que dão base ao modelo. As informações normalmente utilizadas, como Modelos 

Digitais de Elevação, imagens de satélite, mapas digitais de uso do solo e tipos de solo, são 

processadas utilizando ferramentas disponíveis em sistemas de informação geográfica 

comerciais. Esta versão do modelo usa discretização em mini-bacias, utilizando as 

ferramentas do ArcHydro, (conjunto de conceitos e procedimentos desenvolvido para o 

software ArcGIS) (MGB-IPH, 2013). A tela com resultado de simulação para o MGB-IPH 

para MapWindow é apresentado na Figura 3.6. 

 

 

Figura 3.6 – Simulação utilizando MGB-IPH e MapGIS 

Fonte: MGB-IPH (2013) 
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A calibração do modelo pode ser realizada de forma automática através do algoritmo 

MOCOM-UA. O software utiliza múltiplas funções objetivo, que são: Coeficiente de Nash, 

Coeficiente de Nash para os logaritmos das vazões, Erro do volume total e Erro da Q90
4
   

(MGB-IPH, 2013). 

 

3.4. HEC-HMS  

 

O Sistema de Modelagem Hidrológica (HEC-HMS), desenvolvido pelo Corpo de Engenheiros 

do Exército Americano, foi concebido para simular os processos hidrológicos de sistemas de 

bacias hidrográficas com derivações dendríticas. Ele inclui muitos procedimentos de análise 

hidrológica tradicional, como fenômeno de infiltração, hidrogramas unitários e direções de 

escoamento. O HEC-HMS também inclui procedimentos necessários para a simulação 

contínua, incluindo evapotranspiração, degelo e cálculo da evolução de umidade do solo. Os 

recursos avançados também são fornecidos para a simulação de escoamento em grade usando 

o escoamento distribuído. Ferramentas complementares são disponibilizadas para estimativa 

de parâmetros, análise da profundidade da área, da vazão prevista, da erosão e do transporte 

de sedimentos e qualidade da água (HEC-HMS, 2014). A Figura 3.7 apresenta a tela do 

software para a simulação em uma área exemplo, exibindo os gráficos de pluviosidade e 

vazão calculada. 

                                                 

4
 média de vazões a 90% das ocorrências na curva de permanência 
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Figura 3.7 – Tela principal do HEC-HMS 

Fonte: HEC-HMS (2014) 
 

O software possui um ambiente de trabalho totalmente integrado que inclui um banco 

de dados, utilitários de entrada de dados e ferramentas de relatórios para apresentação de 

resultados. A interface gráfica do software permite o movimento contínuo do usuário entre as 

diferentes partes do software. Os resultados da simulação são armazenados em HEC-DSS 

(Sistema de Armazenamento de Dados) para estudos, como: disponibilidade de água, 

drenagem urbana, previsão de fluxo, o impacto da urbanização futura, projeto de reservatórios 

de vertedouros, redução de danos causados pelas inundações, a regulação de várzea e 

operação de sistemas hidráulicos (HEC-HMS, 2014). 

 

3.5. ArcSWAT para ArcGis 

 

O ArcSWAT é um plugin para o ArcGIS que implementa o modelo SWAT (Soil & 

Water Assessment Tool). O SWAT considera a bacia dividida em sub-bacias com base no 

relevo, solos e uso da terra, preservando parâmetros espacialmente distribuídos da bacia. A 
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entrada de dados no SWAT como os Planos de Informações (PIs) e os dados alfanuméricos 

são realizados por uma interface apropriada (ARCSWAT, 2014). A Figura 3.8 apresenta a 

interface principal do ArcGIS utilizando o módulo ArcSWAT. 

 

 
Figura 3.8 – Tela principal do ArcGIS exibindo as funcionalidades do ArcSWAT 

Fonte: ARCSWAT (2014) 

 

O SWAT requer que no seu banco de dados seja inserida uma grande quantidade de 

informações. Os dados tabulares são digitados diretamente no banco de dados do modelo. 

Existe uma troca de informações desses dados tabulares com os mapas de entrada e a 

localização do posto meteorológico informada. Os parâmetros de entrada de dados de solo 

necessários são: número de camadas do solo, grupo hidrológico, profundidade das camadas, 

máxima profundidade da raiz no perfil do solo, densidade do solo, fração de porosidade, 

capacidade de água disponível, condutividade hidráulica saturada, fator erodibilidade do solo, 

porcentagem de partículas, albedo e carbono orgânico (ARCSWAT, 2014). 

 

3.6. Coupled Routing and Excess STorage (CREST) 

  

O CREST(Coupled Routing and Excess STorage) é um modelo hidrológico distribuído 

que utiliza uma estratégia de modelagem híbrida desenvolvida pela Universidade de 

Oklahoma (http://hydro.ou.edu) e pela equipe do projeto NASA SERVIR (www.servir.net). O 

modelo CREST foi inicialmente desenvolvido para fornecer em tempo real previsão 
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hidrológica regional e global, executando simultaneamente em multi-bacias com relação 

custo-benefício e computação eficientes (http://eos.ou.edu). No entanto, o modelo também é 

aplicável para bacias de pequeno e médio porte em altas resoluções. O CREST simula a 

variação espaço-temporal da água e os fluxos de energia e de armazenamento em uma grade 

regular com a resolução da célula da grade sendo definida pelo usuário, permitindo assim 

aplicações multi-escala. A escalabilidade de simulações do CREST é realizada por meio de 

representação de escala sub-grade de capacidade de armazenamento de água do solo (usando 

uma curva de infiltração variável) e processos de geração de escoamento multi-escala 

(utilizando reservatórios multi-lineares). A representação dos fluxos de água primários, como 

infiltração e roteamento são fisicamente ligados às características da superfície terrestre 

espacialmente variáveis (ou seja, vegetação, tipo de solo, topografia, etc). O componente de 

geração de escoamento e o esquema de roteamento são acoplados, proporcionando interações 

realistas entre camadas mais baixas da atmosfera de contorno, superfície terrestre e águas 

subterrâneas. As características acima permitem que o CREST seja aplicável em grandes 

escalas globais, regionais e pequenas bacias hidrográficas (CREST, 2014). 

O modelo CREST pode ser utilizado de maneira que represente a evapotranspiração 

potencial e precipitação de forma conjunta (por exemplo, estimativas de precipitação por 

satélite, observações interpolados pluviômetros, radares meteorológicos e previsões de 

precipitação quantitativa de modelos numéricos de previsão do tempo). Os modos de 

simulação flexíveis e os algoritmos embutidos de calibração automatica fazem o CREST uma 

ferramenta com diversas funcionalidades e de baixo custo para a modelagem e implementação 

hidrológica distribuída em faixas de escala global, regional, bacia e microbacia. A 

manipulação do software é realizada através de linha de comando, conforme apresentado na 

Figura 3.9 (CREST, 2014). 
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Figura 3.9 – Tela de saída do CREST 

Fonte: CREST (2014) 

 

3.7. PCRaster para ModFlow  

 

PCRaster é um conjunto de ferramentas e bibliotecas de software para a construção de 

modelos ambientais espaço-temporais. Os domínios de aplicação das ferramentas são: 

hidrologia (chuva-vazão, o equilíbrio global da água, água subterrânea, a mudança ambientais 

e uso da terra. Duas linguagens de script (PCRcalc e Python) incluem um rico conjunto de 

operações especiais para manipulação e análise de mapas. Um conjunto de rotinas escritas em 

linguagem Python suporta simulações de Monte Carlo e de assimilação de dados. A 

ferramenta Aguila, parte do pacote de software permite a visualização interativa de dados 

espaço-temporal estocástica. Inclui diversas ferramentas, como o MODFLOW (PCRASTER, 

2014).  

MODFLOW é um modelo tridimensional (3D) das águas subterrâneas, cujas equações 

diferenciais parciais são discretizadas através do método de diferenças finitas. Publicado pela 

primeira vez em 1984, ele tem uma estrutura modular que permite que seja facilmente 

modificada para se adaptar a uma determinada aplicação. Muitos novos recursos foram 

adicionados ao modelo original. MODFLOW-v.1.11.00 de 08/08/2013 é a versão mais atual 
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do MODFLOW. Ela simula o fluxo regular e não regular em um sistema de fluxo formado 

irregularmente, em que as camadas aquíferas podem ser confinadas, não confinadas, ou uma 

combinação ambos. Podem ser simulados fluxos de tensões externas, tais como o fluxo de 

poços, recarga real, evapotranspiração, vazão dos esgotos e fluxo através do leito de rios. 

Condutividades ou transmissibilidades hidráulicas para qualquer camada podem diferir 

espacialmente e ser anisotrópicas (restringidas a ter as direções principais alinhadas com a 

grade de eixos), e o coeficiente de armazenamento pode ser heterogêneo (MODFLOW, 2014).  

 

 
Figura 3.10 – Interface Gráfica para o MODFLOW 

Fonte: http://www.usbr.gov/lc/region/eso/rmdc.html 

 

3.8. TopoFlow  

 

TopoFlow é um modelo hidrológico distribuído espacialmente, projetado 

principalmente para bacias hidrográficas do Ártico. Seu principal objetivo é modelar muitos 

processos físicos diferentes em uma bacia hidrográfica com o objetivo de prever com precisão 

como diversas variáveis hidrológicas irão evoluir no tempo em resposta a mudanças 

climáticas. O software TopoFlow é baseado principalmente na fusão do modelo ARHYTHM 

e do modelo chuva-vazão baseado em D8. Estruturalmente, a maioria das diferenças 
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significativas entre o ARHYTHM e modelos de fluxo topográficos são a incorporação de 

elementos retangulares e fluxo de roteamento utilizando o método D8 (TOPOFLOW, 2014).  

 

3.9. Mike Flood  

 

MIKE FLOOD é um conjunto de ferramentas para modelagem de inundação, que 

inclui uma variedade de motores de simulação de cheias em 1D e 2D, permitindo modelar 

virtualmente problemas de inundação - de rios, várzeas, inundações em ruas, redes de 

drenagem, áreas costeiras, barragens, diques e diques violação ou qualquer combinação 

destes. Os elementos centrais do software MIKE FLOOD são os modelos MIKE 11 para rios, 

MIKE URBAN para sistemas de recolha e MIKE 21 para o fluxo de superfície 2D. O 

software pode ser aplicado a bacias de qualquer escala, através de modelos concentrados e 

modelos regionais. Fornece uma execução rápida da simulação usando opções de paralelismo 

(MIKEFLOOD, 2014).  

 

 
Figura 3.11 – Tela Principal do Mike Flood 

Fonte: http://dhiuk-demos.blogspot.com.br/2010/12/release-news-countdown-to-mike-by-dhi.html 
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3.10. Comparação entre os diversos softwares estudados 

 

 

 Foram analisadas diversas características de todos os 9 softwares apresentados, 

consolidando as informações obtidas. O critério específico de usabilidade foi examinado de 

acordo com parâmetros estabelecidos na literatura, conforme os critérios da tabela 3.1 

definidos por Orth (2005).  

 

Tabela 3.1 – Medidas de Usabilidade 

Medidas de Usabilidade Pontos 

Facilidade de Aprender 2 

Facilidade de Rememorar 2 

Facilidade de Usar 2 

Rapidez com que se consegue atingir o objetivo 2 

Flexibilidade 2 

Fonte: Adaptado de Orth (2005) 

 

A usabilidade de cada sistema foi determinada mediante o somatório dos pontos 

obtidos para cada medida de usabilidade do sistema, obedecendo a classificação estabelecida 

na tabela 3.2, para as heurísticas de usabilidade da Tabela 3.1.  

 

Tabela 3.2 – Classificação de usabilidade mediante somatório das heurísticas  

para a inspeção de usabilidade 

Usabilidade Nota 

Alta 6,7 a 10 

Média 3,4 a 6,6 

Baixa 0 a 3,3 

Fonte: Baseado em (ROCHA e BARANAUSKAS, 2003) 

 

Para consolidar esses dados, foi construída a Tabela 3.3. Nesta tabela é possível verificar as 

diversas características examinadas para cada um dos softwares estudados, a saber: Existência 

de Interface Gráfica com o Usuário (GUI), Implementação de Modelo Hidrológico 

Distribuído, Modelagem de Inundação, Calibração automática de parâmetros, Dependência de 

Software Externo de Terceiros, Determinação Automática de Dados de Solo e Vegetação, 

Usabilidade, Interpolação Automática de Pluviosidade, Discretização da Bacia Hidrográfica e 

Capacidade de Exportação dos Dados para outros Softwares. 
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Tabela 3.3 – Comparação entre os softwares de modelagem hidrológica pesquisados 

 Software 

Características 
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S
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M
o
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w

 

T
o
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F
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w
 

M
ik

e 
F

lo
o

d
 

GUI X X X X X  

Através 

do Pc 

Raster 

X X 

Modelo 

Distribuído 
 X X X X X  X X 

Modelagem de 

Inundação 
   X     X 

Calibração 

Automática 
X  X X X X   X 

Dependência de 

SW Externo 
  X  X X X   

Dados de Solo e 

Vegetação 

Automáticos 

  X       

Usabilidade Média Média Alta Alta Alta Alta Alta Alta Alta 

Interpolação 

Automática de 

Pluviosidade 

 X 

Através 

do 

Interplu 

X X X   X 

Discretização 

da Bacia 
 

Micro 

bacias 

Micro 

bacias 

Micro 

bacias 

Micro 

bacias 

Grade 

Regular 
 

Grade 

Regular 

Grade 

Regular 

Exportação de 

Dados 
   X X     

 

 

 Todos os softwares, exceto o CREST, possuem interface gráfica com o usuário. Dos 9 

softwares estudados, 7 baseiam-se em modelos hidrológicos distribuídos. Apenas 2 possuem 

capacidade de modelagem de inundações. Três não possuem capacidade de calibração 

automática dos parâmetros.  

 No quesito dependência de softwares externos, quatro possuem grande demanda de 

dados gerados externamente por outros programas. De todos os softwares, apenas um 

recupera automaticamente dados de solo e vegetação através de imagens de satélite. 

 Dos 9 softwares, 6 são capazes de realizar interpolação automática dos dados de 

pluviosidade utilizando critérios próprios. Sete desses softwares utilizam modelos distribuídos 

de modelagem hidrológica, dividindo-se em discretização por sub-bacias e malha regular. 

Apenas 2 possuem capacidade de exportação de dados em formato apropriado para utilização 

por softwares de terceiros. 
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4. Implementação do modelo hidrológico 

 

 

 

 Neste capítulo serão tratadas as características fundamentais do processo de 

desenvolvimento do software MGB-IPH PRODEMA. Serão abordadas as técnicas de projeto 

e programação utilizadas, com ênfase nos modelos D8 de Darboux e Planchon e MGB-IPH. 

No tópico final, será apresentado um manual de uso do software desenvolvido, demonstrando 

todo o processo de parametrização necessário ao uso.  

 

4.1 Modelagem do Software 

 

 

 O software MGB-IPH PRODEMA apresenta uma estrutura minimalista
5
, construída 

em torno da parametrização dos modelos D8 e MGB-IPH, além dos recursos necessários à 

visualização dos dados produzidos durante as simulações. O software permite a simulação 

para quaisquer áreas geográficas desejadas, bastando para isso uma correta parametrização do 

modelo. A figura 4.1 apresenta o diagrama de casos de uso demonstrando as possibilidades de 

interação com a ferramenta produzida: 

 

                                                 

5
 Interface que apresente apenas o estritamente necessário para a operação do software. 
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Figura 4.1 – Diagrama de Casos de Uso 

 

 A utilização da ferramenta se inicia com o fornecimento de dados necessários às 

operações internas de simulação e visualização, através do caso de uso Cadastrar Dados 

Gerais (Figura 4.1). Este caso de uso engloba o cadastramento dos dados de Unidades 

Federativas (Estados), Cidades, Bacia Hidrográfica, Sub-bacia, Rios, Estações e Mapas 

utilizados. Esses dados são necessários para que o software registre efetivamente os dados 

climatológicos fornecidos pelas estações, além de fornecer uma base cartográfica para 

visualização. 

 O caso de uso Simular permite duas especializações diferentes: simulação baseada em 

dados históricos e simulação baseada em caso isolado. A diferença básica está no fato de que 

o primeiro caso possibilita o fornecimento de um arquivo com uma série anual de dados para 

estudo dos efeitos cumulativos de precipitações no modelo, enquanto o segundo caso 

possibilita o cálculo pelo sistema para a resposta do modelo em relação a um evento de 

precipitação diária analisada. 

 Durante o caso de uso Cadastrar Parâmetros MGB-IPH é possível fornecer os 

dados paramétricos do modelo MGB-IPH necessários à simulação, tais como os parâmetros 

IAF, Wm, b, Wz, Wc, Kint, DMcap, ETP, PC e Qmesp, todos relacionadas a características 

físicas da bacia, apresentados detalhadamente no Anexo A. Neste caso de uso também é 

possível fornecer os dados históricos para cada uma das estações cadastradas no sistema. O 

sistema trabalha com exibição de séries anuais, ou seja, a partir de valores de aferição diária 

que se estenda por um período de 365 dias, apesar de calcular a série para um tempo a priori 
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ilimitado. Através desse caso de uso também são fornecidos ao sistema as séries históricas de 

precipitação e vazão, associados a estações distribuídas ao longo da bacia simulada. 

 Para possibilitar uma adequada visualização dos dados calculados pelo software, foi 

concebido o caso de uso Exibir. Neste caso de uso é possível selecionar qual camada do mapa 

será visualizada, além de possibilitar a exibição dos dados de série histórica e dos resultados 

de simulação por estação. 

 Para permitir a verificação dos testes através do emprego de Funções Objetivo foi 

projetado o caso de uso Testar. Após a simulação, é possível executar o teste baseado no 

coeficiente de Nash (R2), coeficiente de Nash para os logaritmos das vazões (Rlog) e a relação 

entre os volumes medidos e calculados (∆V) sobre os dados calculados, gerando um valor 

numérico que corresponde à comparação entre a curva aferida e a calculada. Este caso de uso 

engloba também a calibração. 

 Os dados calculados podem ser exportados em formado .csv para utilização em 

planilhas eletrônicas através do caso de uso Exportar, que só é ativado após a execução de 

uma simulação. 

 O diagrama da Figura 4.2 apresenta os oito pacotes de classes de software 

desenvolvidos, cada um agrupando um conjunto de classes relacionadas.  

 

 
Figura 4.2 – Diagrama de pacotes do Software MGN-IPH PRODEMA 

 

 

 Segue a descrição de cada pacote representado pelo diagrama:  

ClassesHibernate

ComponentesGraficos

EntidadesMNT

InterfaceGrafica

ModeloComputacional
Principal

ProcessadorArquivos

Util
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 Principal - agrupa as classes relacionadas à instanciação e carregamento do software, 

ou seja, a preparação dos requisitos para execução.  

 InterfaceGráfica - reúne as classes necessárias à confecção do interface do sistema 

com o usuário, como Tela Principal, Telas de Cadastro e Configuração.  

 ComponentesGráficos - reúne as classes que implementam os principais componentes 

de interface com o usuário desenvolvidos durante o projeto, como o Mapa e os 

Gráficos Precipitação-Vazão.  

 ClassesHibernate – utilizado para conter as classes de persistência de dados para o 

framework utilizado no projeto, chamado Hibernate. As classes contidas neste pacote 

são denominadas de Plain Old Java Objects – POJOs (Singelos Clássicos Objetos 

Java) e os arquivos de mapeamento objeto-relacional. 

 ProcessadorArquivos – agrupa as classes que manipulam os arquivos de entrada para 

instanciação dos parâmetros dos modelos utilizados. As classes deste pacote podem 

manipular arquivos DXF, CSV de uma dimensão e CSV de duas dimensões. Há 

também uma classe genérica para abertura de qualquer tipo de arquivo. 

 ModeloComputacional – contém as classes que implementam os modelos 

computacionais utilizados no software: D8 (PLANCHON e DARBOUX, 2001), 

MGB-IPH (COLLISCHONN, 2001), as Funções Objetivo para calibração e o 

algoritmo de calibração automática multi-objetivos MOCOM. 

 EntidadesMNT – apresentam as classes que modelam (representam) as propriedades 

físicas da bacia, como o mapa, as células e suas propriedades. Basicamente, todo o 

processamento ocorre sobre os dados representados pelas classes desse pacote. 

 Util – reúne as classes utilitárias desenvolvidas para o sistema, como algoritmos 

específicos de ordenação, o interpolador linear e operadores de conversão entre 

matrizes 3D e 2D. 

As setas apresentadas pelo diagrama da Figura 4.2 modelam a dependência entre os 

diversos pacotes do software, ou seja, quais recursos de um pacote servem a outro. 

 

3.2 Implementação do Modelo D8 Darboux e Planchon  

 

 Como apresentado anteriormente, o modelo da classe D8 criado por Planchon e 

Darboux (2001) permite o cálculo das direções de fluxo sobre o MNT e consequentemente, a 
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extração da rede de drenagem da área selecionada.  Este modelo está baseado em células de 

escoamento, a partir das quais se computam as direções de fluxo. 

Como apresentado anteriormente na metodologia utilizada, o software foi 

completamente desenvolvido em linguagem Java (ORACLE, 2013). O modelo D8 

(PLANCHON e DARBOUX, 2001) foi implementado no software MGB-IPH PRODEMA a 

partir da classe D8PlanchonDarboux.java. Para a efetivação dos cálculos necessários, são 

fornecidos o MNT do terreno para a área a ser trabalhada. O algoritmo realiza a inundação do 

MNT como etapa inicial da computação necessária, reduzindo a quantidade de água até uma 

superfície final igual ou maior à superfície original. Após este cálculo, é realizada a análise de 

direção de fluxo de cada célula, determinando a rede de drenagem para o MNT. A Figura 4.3 

apresenta o Digrama de Classe UML para o referido algoritmo: 

 

 

Figura 4.3 – Classe D8PlanchonDarboux 

 

Para esta implementação, os dois estágios originais do algoritmo foram 

implementados pelos métodos Estagio1() e Estagio2() da Figura 4.3. A determinação da rede 

de drenagem, utilizando a declividade gerada pelos Estágios 1 e 2 do algoritmo, foi realizada 

através do método Estagio3() da classe. A execução sequencial e correta dos estágios do 

algoritmo é realizada através do método executaModelo(). O fornecimento do MNT ao 

modelo é realizado através do método setMapa() da classe. Toda a computação por este 

modelo é realizada a partir do MNT fornecido. O mapa da Figura 4.4 apresenta uma possível 

entrada para este algoritmo, com resolução de grade de 5 x 5 km. 

 

D8PlanchonDarboux

+mapa: Mapa

-Estagio1()
-Estagio2()
-Estagio3()
+setMapa(mapa: Mapa)
+executaModelo()
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Figura 4.4 – Mapa para a execução do algoritmo D8 de Planchon e Darboux, resolução de 5 km 

 

A formatação da grade altimétrica para o mapa de entrada é matricial, representando a 

malha de células que o compõe. Esta malha é obtida através de um arquivo de entrada em 

formato DXF pelo software (VIANNA E FERNANDES, 2010), obtido através da exportação 

do GIS Global Mapper 14. A impressão gráfica ao fundo da malha serve apenas ao propósito 

de situar o usuário em relação à área geográfica em análise. 

O resultado da execução trata-se de uma matriz numérica apresentando a direção 

destino para cada célula do MNT. A saída matricial é convertida pelo software em uma visão 

gráfica da rede de drenagem, conforme demonstrado na figura 4.5: 
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Figura 4.5 – Rede de drenagem gerada pelo software utilizando o algoritmo 

 PLANCHON e DARBOUX (2001), resolução de 5 km 
 

 Apesar do software calcular a rede de drenagem completa para o mapa apresentado, 

para fins de cálculo da vazão, apenas as células selecionadas previamente são consideradas, 

conforme identificação nas Figuras 4.4 e 4.5 pela cor azul. 

 

4.3 Implementação do Modelo MGB-IPH 

 

 

 O MGB-IPH é um modelo que se utiliza do resultado gerado por um algoritmo de 

computo de direções de fluxo para o processamento da propagação do escoamento entre as 

células de uma bacia. Desta forma, a rede de drenagem determinada pelo algoritmo anterior 

será utilizada nesta etapa. 

 Vários são os parâmetros necessários ao modelo, dentre os quais diversas séries 

históricas, o que torna grande a quantidade e a diversidade dos dados utilizados. A figura 4.6 

apresenta a classe UML que implementa o modelo, com seus diversos métodos e atributos. 
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 Os diversos atributos referem-se aos diversos parâmetros utilizados pelo modelo 

MGB-IPH. Alguns são instanciados antes da execução, outros, durante o próprio processo de 

computação. Os diversos métodos, apresentam as etapas do modelo, cada uma composta por 

suas devidas subetapas. O método redeDrenagem() calcula a hierarquia do caminho de fluxo, 

utilizando para isso o resultado da implementação do modelo de Planchon e Darboux. Para o 

balanço hídrico previsto pelo MGB-IPG, foram desenvolvidos dois métodos que 

implementam, com uma visão abstrata, as duas principais operações dessa etapa. O método 

interceptação() calcula a precipitação efetiva resultante após serem subtraídos os 

quantitativos capturados pela interceptação foliar da vegetação. Já o método 

balancoHidrico() realiza a determinação do estado do reservatório de armazenamento 

superficial do solo. 

 

 
Figura 4.6 – Classe UML para o modelo MGB-IPH 

 

 O método vazaoSaidaCelula() calcula o total escoado na superfície da célula que 

contribuirá como fluxo de entrada de uma ou mais células a jusante. A propagação através dos 

canais da bacia é implementado através do método propagacaoRedeDrenagem(). O método 

MGBIPH

-double tempMedia[][][]
-double sf[][][];
-double w[][][]
-double EIP[][][]
-double EI[][][]
-double iaf[][]
-double sil[][]
-double pc[][][]
-double p[][][]
-double wm[][]
-double b[][]
-double wz[][]
-double kint[][]
-double lambda[][]
-double wc[][]
-double kbas[][]
-double dmcap[][]
-double Vsup[][][]
-double Vint[][][]
-double Vbas[][][]
-double Qcel[][][]
-double TKS[][]
-double TKI[][]
-double TKB
-double TkiCi
-double TksCs
-double alfa
-double dt
-ArrayList<Estacoes> estacoes

-void redeDrenagem()
-void interceptacao(int linha, int coluna, int tempo)()
-void balancoHidrico(int linha, int coluna, int tempo)()
-void vazaoSaidaCelula(int linha, int coluna, int tempo)()
-void propagacaoRedeDrenagem(int linha, int coluna, int tempo)()
+void executaModelo()
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executaModelo() foi criado, garantindo que sua simples evocação realizará a execução 

ordenada das diversas etapas do modelo. Como saída final após a execução do modelo, é 

obtida a vazão em cada célula do MNT. 

 Ao se acionar o modo Verbose do software, o processo de cálculo do modelo MGB-

IPH é exibido para o usuário em uma tela de terminal. A Figura 4.7 apresenta um recorte 

dessa saída, já que se trata de uma lista muito extensa de comandos: 

Interceptação: sf: 0.7480000000000001 - p: 0.8471852610030706 

Interceptação: sf: 0.7480000000000001 - p: 1.282258383292707 

Interceptação: sf: 0.7480000000000001 - p: 1.331328806983511 

Interceptação: sf: 0.7480000000000001 - p: 1.4617775015537602 

Interceptação: sf: 0.7480000000000001 - p: 1.5279066574107274 

Interceptação: sf: 0.7480000000000001 - p: 1.5593805427560465 

Interceptação: sf: 0.0 - p: 1.572905232580558 

Balanço[0][0][0]: 0.06971051067887249 - dsup: 2.1600700677026907E-6 - dint: 0.0 - dbas: 0.0 - dcap: 0.0 

Balanço[0][1][0]: 0.06423734582264688 - dsup: 1.8341812619837583E-6 - dint: 0.0 - dbas: 0.0 - dcap: 0.0 

Balanço[0][2][0]: 0.058178933115700875 - dsup: 1.2895574741378368E-6 - dint: 0.0 - dbas: 0.0 - dcap: 0.0 

Balanço[0][3][0]: 0.05344657594064345 - dsup: 9.522466939415608E-7 - dint: 0.0 - dbas: 0.0 - dcap: 0.0 

Balanço[0][4][0]: 0.03933382616250964 - dsup: 5.157436930858239E-7 - dint: 0.0 - dbas: 0.0 - dcap: 0.0 

Balanço[0][5][0]: 0.05555452671087677 - dsup: 1.02884467878539E-6 - dint: 0.0 - dbas: 0.0 - dcap: 0.0 

Balanço[0][6][0]: 0.0419067349249959 - dsup: 5.854242317582248E-7 - dint: 0.0 - dbas: 0.0 - dcap: 0.0 

Balanço[0][7][0]: 0.09641633823832138 - dsup: 3.0991018320492003E-6 - dint: 0.0 - dbas: 0.0 - dcap: 0.0 

Vazão de entrada: 4.098212103700762 

Vazão de entrada: 6.375779064909004E2 

Vazão de entrada: 5.245274982846697E2 

Vazão de entrada: 1.064361346107325E2 

Vazão de entrada: 1.5420601274994978E2 

Vazão de entrada: 3.315950026299916E2 

Vazão de entrada: 2.4707284629165447 

Figura 4.7 – Fatia de uma saída de processamento para a classe MGBIPH 

 

 O resultado final do processamento será utilizado pela interface gráfica do software, 

sendo exibido em gráficos Precipitação-Vazão, como o demonstrado na Figura 4.8: 

 

 

 

Figura 4.8 – Exemplo de gráfico Precipitação-Vazão gerado a partir dos dados computados pela implementação 

do modelo MGB-IPH 

 

 

4.4 Interpolação Linear  
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Para estimar os valores de pluviosidade da bacia para as células as quais não se 

conhecem tais dados, foi desenvolvida uma classe para a interpolação linear dos valores de 

pluviosidade conhecidos. A classe InterpoladorLinear foi desenvolvida, conforme 

representação em UML da figura 4.9, seguindo os conceitos da seção 5.2d. 

 

 
Figura 4.9 – Classe InterpoladorLinear 

 

 O atributo matriz[][] recebe uma matriz bidimensional, representando cada célula da 

bacia discretizada, com os dados obtidos de estações pluviométricas, apresentando “falhas” na 

sequencia das aferições por ocasião da carência de dados para todas as células da bacia. O 

atributo lista contém a relação de quais células da matriz apresentam dados reais, sendo que, 

para as demais células, a pluviosidade deverá ser estimada.  

 Quando o método processa() é invocado, são estimados os valores para todas as 

células para as quais não se conhece a pluviosidade real, completando a matriz bidimensional 

original. 

 

 

4.5 Operações do software MGB-IPH PRODEMA 

 

 

 O Software MGB-IPH PRODEMA apresenta interface com as funcionalidades 

requeridas para a execução das rotinas relativas aos modelos hidrológicos adotados. Em sua 

interface principal, são exibidos o mapa da área simulada, que funcionará como pano de 

fundo para a visualização de informações relativas à bacia hidrográfica em questão. O sistema 

foi concebido para ser genérico, sendo que  que os parâmetros para seu funcionamento são 

completamente customizáveis, bastando para isso se obter os dados necessários. Desta forma, 

ele pode ser aplicado no estudo e simulação de qualquer bacia hidrográfica para a qual os 

dados necessários são conhecidos. 

InterpoladorLinear

-double matriz[][]
-ArrayList<ParLinhaColuna> lista

+processa()()
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 Em sua tela principal, conforme apresentado na figura 4.10, pode-se perceber os 

principais painéis da interface do software. 

Figura 4.10 – Tela principal do sistema MGB-IPH PRODEMA 

 

 Na parte superior da ferramenta, pode ser observada a barra contendo os menus Dados 

Gerais, Parâmetros, Simular, Exibir e Ajuda. A função de cada menu é apresentada a seguir: 

 

 Dados Gerais – permite o cadastramento dos dados necessários ao input das estações 

pluviométricas e dos mapas utilizados no sistema; 

 Parâmetros – possibilita o cadastramento dos dados históricos das estações 

pluviométricas e fluviométricas, bem como aqueles específicos do modelo MGB-IPH; 

 Simular – a simulação do modelo pode ser baseada em série histórica de precipitações 

ou através de uma ocorrência única de chuva (baseando-se no estado anterior do 

sistema); 

 Exibir – cada uma das camadas que compõem o mapa na tela principal pode ser 

ocultada/exibida nesse menu; 

 Exportar – permite a exportação da vazão calculada, em formado .csv, para a 

utilização em outros softwares; 

 Calibrar - permite a calibração multi-objetivo dos parâmetros do sistema através do 

Algoritmo MOCOM-UA; 

 Testar – realiza testes da curva de vazão gerada em relação à série histórica aferida. 
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À esquerda da tela principal, uma lista com as estações cadastradas é exibida, 

possibilitando a visualização de dados relacionados (Figura 4.10). Na área central da tela 

principal é exibido o mapa da bacia, com as devidas camadas disponíveis. Estão disponíveis 

as seguintes camadas do mapa: mapa (imagem raster da área), grade da discretização, posição 

das estações (pluviométricas e fluviométricas) e drenagem (rede de drenagem e direções de 

fluxo). A figura 4.11 apresenta a visão detalhada do mapa com a visão de cada camada 

separadamente e com a composição completa. 
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Figura 4.11 – Camadas disponíveis para o mapa do MGB_IPH PRODEMA 

(A) Mapa; (B) Grade de Discretização; (C) Estações Pluviométricas e Fluviométricas; (D) Rede de Drenagem; 

(E) Rede de Drenagem com Direções de Fluxo; (F) Visão com todas as camadas simultaneamente 

 

 A camada da grade (Figura 4.11 B) apresenta a camada da malha regular do software. 

No exemplo, foi utilizada uma grade com resolução de 5 Km para fins de exemplificação. 

Para a camada de Estações (Figura 4.11 C), as estações pluviométricas são exibidas na cor 

amarelo e as estações fluviométricas na cor ciano.  
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 Na parte inferior da tela, é exibido o gráfico Precipitação-Vazão para as estações 

cadastradas. Para exibir o gráfico de uma estação, basta selecioná-la na lista apresentada à 

esquerda da tela. O gráfico apresenta as informações de pluviosidade calculada por 

interpolação para a área da estação, bem como as vazões medidas e calculadas pelo software 

em gráficos sobrepostos, para fins de comparação. A figura 4.12 apresenta a visão detalhada 

dessas informações exibidas na tela. 

 

 

 
Figura 4.12 – Detalhe do gráfico Precipitação-Vazão da tela principal do software 

 

 

 Para o menu Dados Gerais, estão disponíveis diversos submenus necessários ao 

cadastramento de informações indispensáveis ao funcionamento do software (Figura 4.13).  

 

 
Figura 4.13 – Detalhe exibindo as opções do menu Dados Gerais 

 

O submenu Mapa possibilita o cadastramento do arquivo de imagem do mapa e do 

arquivo contendo a grade de discretização. O arquivo de imagem do mapa deve possuir a 

extensão JPG e a resolução máxima de 1180 x 465 pixels. Caso a resolução seja outra, o mapa 

será exibido, mas sem com a qualidade visual menor. O arquivo da grade deve estar em 

formato DXF, apresentando a modelagem tridimensional para a área da bacia hidrográfica 

simulada. O valor da resolução da grade também deve ser informado no ato do cadastramento. 

A figura 4.14 apresenta a tela exibida para o cadastramento dessas informações. 
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Figura 4.14- Tela para o cadastramento das informações do mapa e da grade utilizada 

 

 O submenu Dados de solo e vegetação permite a geração das matrizes de dados com as 

características de vegetação e solo para imagens fornecidas, conforme coloração e 

classificação disponíveis em EMBRAPA (2009) e INEMA (2013). A tela exibida por esse 

submenu é demonstrada na Figura 4.15. Nela são solicitados os arquivos de imagem de solos 

e Vegetação, conforme recorte das cartas correspondentes aos terrítórios modelados, A 

resolução da grade e a quantidade de blocos por lado para cada célula. 

 
Figura 4.15 - Pré-processamento de dados de solo e vegetação 

 

 Para os submenu Estados do menu Dados Gerais, devem ser informados dados 

relativos aos estados da federação a serem simulados. É necessário informar apenas o estado 

utilizado, sendo possível o cadastramento de qualquer número de estados (Figura 4.16).  
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Figura 4.16 – Tela para o cadastramento de Estados da Federação 

 

 Na figura 4.16 podem ser percebidos elementos da interface que foram padronizados 

para todas as demais telas de cadastramento. O botão Inserir possibilita a inclusão de um novo 

item na lista de estados cadastrados. Já o botão excluir, permite a exclusão de um item 

selecionado na tabela apresentada na parte inferior da tela. Para toda solicitação de exclusão, 

será solicitado uma confirmação por parte do usuário (Figura 4.17). O botão atualizar 

possibilita recarregar os dados do banco de dados, disponível para a utilização do sistema em 

rede de computadores, quando um outro usuário atualiza um dado já carregado pela interface. 

 

 
Figura 4.17 – Solicitação de confirmação da exclusão 

 

A edição do valor de item selecionado na tabela é possibilitado através do botão 

Editar. Uma nova tela para a informação do novo valor será exibida (Figura 4.18). A 

confirmação do novo valor pode ser realizada através do botão Salvar. 

 

 
Figura 4.18 – Tela para informação dos novos valores para um item editado 

 

As demais telas para o cadastramento de Cidades, Bacias Hidrográficas, Sub-bacias, 

Rios e Estações possuem metodologia de interação compatível com a tela de Estados, sendo 

mantido o percurso cognitivo dessa interação com o usuário. Observa-se, no entanto, a 
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necessidade de dados cadastrados em outras telas para efetivação do cadastramento de alguns 

dados. Por exemplo, para que uma cidade seja cadastrada, é necessário existir o seu Estado 

correspondente. O mesmo vale para as Estações, que exigem os dados de Rio e Cidade, além 

de seus próprios dados, para efetivação do cadastramento.  

O cadastramento de cidades é similar ao de Estados, é pode ser visualizado através da 

Figura 4.19. 

 
Figura 4.19 – Tela de cadastramento de cidades 

 

 

Para efetivar o cadastramento de uma Bacia Hidrográfica, é necessário informar sua 

descrição e o código respectivo fornecidos pela Agência Nacional de Águas (ANA), conforme 

observado na Figura 4.20. 

 

 
Figura 4.20 – Tela para o cadastramento de Bacias Hidrográficas 

 

O cadastramento de Subacias mantém a necessidade de dados da ANA como na Figura 

4.20, solicitando os dados de Nome, Código e Bacia Hidrográfica vinculada (Figura 4.21). 
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Figura 4.21 – Tela para o cadastramento de Sub-bacias 

 

O cadastro de Rios mantém a consistência apresentada nas telas anteriores, sendo 

necessário informar também o dado cadastrado anteriormente de sub-bacia vinculada, como 

apresentado na figura 4.22. 

 
Figura 4.22 – Tela para o cadastramento de Rios 

 

O cadastramento de Dados Gerais se encerra com a tela de Estações, que depende 

necessariamente do cadastramento dos dados das telas anteriores. A figura 4.23 demonstra o 

cadastramento de Estações, exibindo dados oriundos de outras ações de cadastramento. Os 

dados solicitados, sobretudo os de posicionamento métrico da estação, são de fundamental 

importância para o correto funcionamento do sistema, além é claro do Tipo correto de 

estação. 

 



  

63 

 

 
Figura 4.23 – Tela para o cadastramento de estações  

 

 O menu Parâmetros é exibido em detalhes na Figura 4.24. Séries Históricas, submenu 

de Parâmetros, possibilita a vinculação de arquivos externos com séries anuais de precipitação 

ou vazão, conforme o tipo de estação. Já o submenu MGB-IPH possibilita o cadastramento 

dos parâmetros próprios deste modelo. 

 

 
Figura 4.24 – Menu Parâmetros  

 

 Dados relativos a séries históricas são fornecidos através da tela da Figura 4.25. Para a 

vinculação com fontes de dados externas, é necessário escolher a estação em questão e 

fornecer o arquivo de dados em formato TXT. O botão selecionar permite a abertura de uma 

tela de seção apropriada para a escolha do arquivo com dados (Figura 4.26), como será 

também utilizado em outras telas. O caminho do arquivo também pode ser digitado 
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diretamente na caixa de texto apropriada. A vinculação com dados históricos externos é 

finalizada ao se clicar no botão salvar. Para a vinculação de dados de outra estação, basta 

selecionar a estação desejada e repetir o processo com os novos dados. 

 

 
Figura 4.25 – Tela para a vinculação de dados históricas a uma estação 

 

 
Figura 4.26 – Tela para a seleção direta de um arquivo com dados externos 

 

 O fornecimento dos dados próprios ao modelo MGB-IPH é realizado através dos 

submenus Blocos e Parâmetros MGB-IPH. No submenu Parâmetros MGB-IPH, dois tipos de 

dados são solicitados: arquivos ou valores numéricos. O arquivo corresponde a dados 

históricos para ETP calculados externamente e fornecidos ao sistema. Os valores numéricos  

correspondem aos valores Cs, Cb e Ci, ambos do modelo MGB-IPH. O detalhamento de cada 

parâmetro é descrito no Capítulo 5. A tela de cadastramento desses parâmetros pode ser 

visualizada através da figura 4.27. A interação com esta tela mantém o padrão apresentado em 

telas anteriores. 
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Figura 4.27 – Tela para o cadastramento dos Parâmetros MGB-IPH 

 

 O submenu Blocos do Menu Parâmetros, é dividido em dois outros submenus: 

Cadastrar e Gerar arquivo de blocos. Gerar arquivo de blocos efetivará a criação do arquivo 

de blocos utilizado pelo sistema a partir dos dados de vegetação, solos e blocos cadastrados 

nos sistema. A tela Cadastrar apresenta as funcionalidades de cadastramento dos diversos 

tipos de blocos, de acordo com a combinação entre solos e vegetação, como apresentado na 

Figura 4.28. 

 

 

Figura 4.28 - Tela de Cadastramento dos blocos para o mapa utilizado 
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 O menu Simular (Figura 4.29) fornece a opção disponíveis de simulação baseada em 

séries históricas. Para eventos pontuais, como o sistema necessita de um aquecimento, o dado 

a ser utilizado deve vir logo após à série histórica anterior.  

 

 
Figura 4.29 – Menu Simular  

 

Os resultados da simulação, como informado anteriormente, são exibidos através do 

gráfico Precipitação-Vazão para cada estação Fluviométrica. 

A disponibilização das camadas visíveis para o mapa, tópico tratado anteriormente, é 

efetivada através do Menu Exibir. As opções disponíveis tratadas estão disponibilizadas neste 

menu, conforme demonstrado pela Figura 4.30. 

 

 
Figura 4.30 – Menu exibir 

 

 É possível realizar a exportação dos valores de vazão resultantes da simulação através 

do menu Exportar, como pode ser percebido na Figura 4.31. 
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Figura 4.31 – Menu Exportar 

 

 Os testes dos resultados utilizando as Funções Objetivo R2, Rlog e ∆V para toda a série 

simulada podem ser realizados através do menu testar, como apresentado na figura 4.32. 

 

 
Figura 4.32 – Menu Testar 

 

 O processo de calibração multi-objetivo pode ser realizado através do Menu Calibrar, 

demonstrado na Figura 4.33. 

 

 
Figura 4.33 - Tela de calibração multi-objetivo 
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 Na tela da Figura 4.33, estão disponíveis a entrada dos limites inferior e superior dos 

parâmetros calibráveis Wm, Wz, Wc, Kint, b, Cb, Cs e Ci. Também é possível informar nesta 

tela o número total de pontos aleatórios de entrada para o algoritmo MOCOM, bem como o 

número de pontos por cada complexo. O gráfico da figura 4.33 apresenta a impressão gráfica 

da calibração após a conclusão de todo o processo. 
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5. Estudo de Caso da Bacia Hidrográfica do Rio Cachoeira 

 

Este capítulo apresenta uma visão geral a respeito da Bacia Hidrográfica do Rio 

Cachoeira, caracterizando a mesma em termos físicos, além de informar os dados necessários 

à parametrização do modelo de simulação oriundos da referida Bacia. 

 

5.1 Caracterização da Bacia Hidrográfica do Rio Cachoeira 

 

a) Características Gerais 

Localizada na região sul da Bahia, a Bacia Hidrográfica do Rio Cachoeira abrange 

uma área de drenagem de 4334,46 km
2
, cobrindo 12 municípios da região, a saber: Firmino 

Alves, Floresta Azul, Jussari, Itajú do Colônia, Ibicaraí, Itapé, Itabuna, Ilhéus, Lomanto 

Júnior, Santa Cruz da Vitória, Itororó e Itapetinga. O rio Cachoeira drena uma das mais 

importantes áreas dentro da zona cacaueira da Bahia. Suas nascentes encontram-se na Serra 

do Olimpo, sob denominação de Rio Piabanha, recebendo posteriormente a confluência das 

águas dos Rios Salgado e Colônia, conforme a Figura 5.1. Deságua no oceano Atlântico em 

foz que se encontra no município de Ilhéus-BA (BAHIA, 2006). A Tabela 4.1 apresenta os 

dados gerais sobre os principais rios desta bacia. 

Tabela 5.1 – Dados Gerais sobre os principais rios da Bacia do Rio Cachoeira 

Rio Características Gerais 

Rio Colônia 

Nascente Serra da Ouricana (Itororó), à 800 m de altitude 

Percorre 100 km 

Banha Municípios de Itororó, Itajú e Itapé 

 

Rio Salgado 

Nascente Serra do Salgado (Ipiranga – Firmino Alves), à 300 m de altitude 

Percorre 64 km 

Banha Municípios de Firmino Alves, Santa Cruz da Vitória, Ibicaraí, Itapé 

 

Rio 

Piabanha 

Nascente Jussari, à 50 m 

Percorre 50 km 

Banha Municípios de Jussari, Itapé e Itabuna 

 

Rio 

Cachoeira 

Nascente Itapé (confluência do Rio Salgado e Rio Colônia) à 100 m de 

altitude 

Percorre 50 km 

Banha Municípios de Itapé, Itabuna e Ilhéus 

Fonte: FIGUEIREDO (2005) 
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Figura 5.1 – Bacia Hidrográfica do Rio Cachoeira. 

Fonte: BAHIA (2000) 

 

 

A área da bacia está limitada na direção Norte pelas bacias do Rio de Contas e 

Almada, a Leste pelo Oceano Atlântico e a Oeste pela Bacia do Rio Pardo. O rio Salgado 

nasce próximo ao município de Firmino Alves, percorrendo as cidades de Itaiá, Floresta Azul 

e Ibicaraí. Encontra-se com o Rio Colônia próximo ao município de Itapé. A nascente do rio 

Colônia localiza-se próximo à cidade de Itororó, percorrendo este município, bem como 

Bandeira do Colônia e Itajú. Em função do regime hídrico da região, o Rio Colônia torna-se 

intermitente no seu alto curso. O Rio Cachoeira reage violentamente às chuvas em suas 

nascentes, podendo provocar sérias inundações (IBGE, 1999).  

 

 A Bacia do Rio Cachoeira exerce papel importante, englobando duas relevantes 

cidades da região sul da Bahia: Ilhéus e Itabuna. Influencia consideravemente a área por ela 

abrangida, impactando características físicas, bióticas e antrópicas, além de todo o Estado da 

Bahia, por ocasião das atividades agropecuárias, turismo e indústria sobre ela desenvolvidas 

(BAHIA, 2006).  
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b) Características do Clima 

 A Bacia do Rio Cachoeira, situada na zona das Bacias do Leste, apresenta uma 

gradação climática caracterizada por faixas, sendo a primeira de clima úmido, a segunda de 

transição úmido a sub-úmido e a terceira de sub-úmido a seco (CRA, 2001). Essas faixas são 

caracterizadas pela pluviometria que decresce do litoral para o interior da plataforma 

continental, com médias anuais que variam de 2000 mm, na região costeira, até 900 mm, na 

região interior (D’ANGIOLELLA, VASCONCELOS e ROSA, 2005).  Essa informação é 

corroborada pelo mapa da Figura 5.2. 

  

 
Figura 5.2 - Bacia do Rio Cachoeira, exibindo médias pluviométricas anuais 

Fonte: BAHIA (2001) 

 

A partir da aferição realizada em postos pluviométricos existentes na bacia, a 

precipitação média mensal calculada demonstra a ocorrência de um período de baixa 

pluviosidade entre os meses de maio a setembro, como apresentado na Figura 5.3. A região da 

cidade de Ilhéus apresenta temperatura média anual de 23,3 °C e menores amplitudes totais, 

enquanto que a região da cidade de Itapetinga apresenta as maiores amplitudes térmicas totais 

e média anual de 23,7 °C (BAHIA, 2001). 
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Figura 5.3 – Distribuição de Precipitação Média Mensal sobre a Bacia do Rio Cachoeira 

Fonte: BAHIA (2001) 

 

A ETP (evapotranspiração potencial) anual para a bacia apresenta valores distribuídos 

entre 1500 mm/ano na costa e zona da mata, até 1000 mm/ano nas posições mais interiores da 

mesma em relação ao continente. (D’ANGIOLELLA, VASCONCELOS e ROSA, 2005). 

 

c) Uso e Ocupação do Solo 

A capitânia de São Jorge dos Ilhéus foi doada a Jorge Figueiredo Correia, através de 

carta régia datada de 25 de abril de 1534, redigida por D. João III. A área era nessa época 

povoada por diversas tribos indígenas, das quais destacam-se os Aimorés, os Pataxós e os 

Camacans. As iniciativas agropastoris dos colonizadores eram constantemente interrompidas 

pelos ataques dessas populações originais (ROCHA, 2003). 

O donatário enviou Francisco Romero para ocupar a posição de lugar-tenente de suas 

terras, estabelecendo o primeiro governo oficial local. Inicialmente sua companhia se instalou 

nas localidade onde hoje se conhece como Morro de São Paulo, deslocando-se depois 

definitivamente para as proximidades do Rio Cachoeira. Inicialmente, a principal atividade da 

Capitania de Ilhéus foi a exploração do Pau-brasil. Em seguida, passou-se a lavoura de cana 

de açúcar, o que exigiu a constituição de escravos indígenas. A reação indígena foi imediata, 

resultando na rápida devastação da Capitania, bem como de sua visinha, Porto Seguro. 
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Grandes foram as baixas na população dessas duas capitanias no período compreendido entre 

1600 e 1603 (ROCHA, 2003; NACIF, 2000). 

 Com as limitações da expansão do latifúndio canavieiro, as pequenas iniciativas de 

produção agrária foram emergentes. No entanto, por ocasião da alta pluviosidade da região, a 

produção de grãos foi infrutífera. Em 1754, o governo português acabou com o sistema de 

capitanias hereditárias e as terras brasileiras voltaram para as mãos do governo. Esse fato 

possibilitou o desenvolvimento da cultura cacaueira na região. Foi na segunda metade do 

século XIX que se iniciou o plantio de cacau. Em 30 de maio de 1784, os Juízes e Vereadores 

do Senado e Capitania dos Ilhéus do governo Ultramariano da cidade da Bahia, relataram ao 

Rei D.João, a pobreza e miséria da Capitania dos Ilhéus, que sobreviveu graças à cultura da 

mandioca. O plantio das primeiras mudas de cacau no território da Capitânia de Ilhéus, 

segundo informações do padre Jesuíta Joaquim da Silva Tavares, foi realizado na Fazenda 

‘Cubículo’, à margem direita do Rio Pardo (atual município de Canavieiras) em 1746. A 

cultura dessa espécie chegou nas terras próximas a vila em 1752 e introduzido em várias 

localidades próximas partir de 1780. A Majestade Real, D.Maria I, criou uma carta Régia, 

para incrementar e fomentar a cultura do cacau na Comarca de Ilhéus, estabelecendo preço 

mínimo para o produto. Sem maiores incentivos, o cacau acabou por chegar ao final do século 

XVIII apenas como experimento econômico. A primeira exportação do fruto do cacaueiro 

ocorreu em 15 de maio de 1798 pelo barco ‘Vai Hoje’ para Lisboa, uma quantidade 

considerada pequena (apenas algumas sacas). Em 1810 foi aberta a estrada Ilhéus-Vila de 

Conquista numa extensão de 42 léguas, criando melhores mecanismos para a interiorização. 

Em 1818 o engenho de Santana, a despeito da grave situação de dificuldades logísticas e 

econômicas do resto da Comarca, produzia 10 mil arrobas de açúcar, na sesmaria do Almada. 

A derrubada de matas e preparo de roças à margem esquerda do Rio Cachoeira, três a quatro 

léguas da vila, como iniciativa preparatória fomentadora de uma infraestrutura para a vinda de 

imigrantes, acabou por resultar na fundação da fazenda Vitória, desenvolvendo-se ali o celeiro 

da cultura do cacau. Juntando-se aos alemães, os colonos espanhóis, que anteriormente 

plantaram café, acreditaram na cultura do cacau e alavancaram o ciclo dos frutos de ouro. 

Em 1880 a exportação de cacau chegou a 27.811 sacos de 60kg. O cacau produzido 

inicialmente em pequenas propriedades possibilitou o crescimento e a multiplicação dos 

produtores deste fruto, trazendo à época uma grande quantidade de recursos para a região 

(ROCHA, 2003; IBGE, 2014). 
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 O processo de interiorização das ocupações do solo fomentou o desmembramento de 

comunidades da época, resultando na criação de diversas novas cidades ao longo do 

deslocamento colonizador. Assim, em 1906 foi fundado o município de Itabuna e partir da 

década de 1950 as cidades de Itapé, Itajú do Colônia, Santa Cruz da Vitória, Firmino Alves, 

Itororó, Floresta Azul, Lomanto Júnior, Ibicaraí, Buerarema e Jussari. Desde os primórdios 

dessa ocupação, duas comunidades com utilização distinta do solo foram estabelecidas. A 

primeira, localizada perto do litoral, praticando o cultivo quase que exclusivo do cacau. Já a 

segunda, em porções mais interiores do continente, dedicou-se a bovinocultura (NACIF, 

2000). 

 A região Sul da Bahia era originalmente coberta por mata de Floresta Latifoliada 

Subcaducifólia Pluvial, destacando-se espécies nativas como o Itapicuru, o Pau d’Arco, a 

Aroeira, a Barriguda e o Gravatá de Chão. A derrubada dessa vegetação iniciou-se nos 

primórdios do século XVIII, para a instalação das primeiras pastagens de capim para a 

bovinocultura. (SILVA, MOREAU, et al., 2011) A implantação da lavoura cacaueira no estilo 

cabruca (cultivo em áreas capinadas da mata interior, entre e abaixo das árvores de médio e 

grande porte da Mata Atlântica) possibilitou a conservação da cobertura vegetal original, de 

sorte que até 1945 cerca de 85% da cobertura vegetal ainda existia. Esse percentual se 

resumia às áreas próximas à costa, o que não ocorria no interior, cujas áreas eram ocupadas 

prioritariamente pela pecuária (BAHIA, 2006).  

 Em termos populacionais, os censos realizados na região indicam uma evolução 

crescente da urbanização, conforme apresentado na Tabela 5.2. Esse crescimento urbano 

modifica o espaço, gerando sérias pressões sobre os biomas locais, além de trazer resultados 

caóticos para as populações humanas residentes. 

 

Tabela 5.2 – Evolução Histórica da Taxa de Urbanização (%) dos municípios da Bacia do Rio Cachoeira 

  Anos 

Municípios 1970 1978 1981 1991 1996 2000 2010 

Lomanto Júnior   44,6       60,0   

Firmino Alves 36,7 42,4 60,5 68,7 72,7 73,6 80,6 

Floresta Azul 44,5 40,3 36,5 55,7 69,0 48,5 68,9 

Ibicaraí 58,1 65,5 58,7 63,3 61,9 67,0 73,7 

Ilhéus 61,2 67,0 61,5 64,5 71,2 73,0 84,3 

Itabuna 84,4 89,8 89,8 95,8 97,0 97,1 97,6 

Itajú do Colônia 23,0 22,1 26,0 29,5 28,8 75,0 80,2 

Itapé 28,6 30,1 43,8 48,4 50,5 59,2 65,3 

Itapetinga 71,0 85,1 83,9 92,3 93,6 95,2 97,1 

Itororó 40,1 49,8 -   - -  83,9 90,9 

Jussari -  -  - 54,4 64,4 67,7 75,3 
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Santa Cruz da 
Vitória 53,6 57,1 62,9 68,2 65,6 66,3 76,1 

São José da 
Vitória  -  -  - 59,6 54,6 83,0 90,3 

Fonte: SEI(2014); IBGE (2014) 

 

5.2 Parametrização do Modelo 

 

 Com base nesta evolução histórica, a alteração das características ambientais originais 

se desenvolve para as condições atuais. As condições de uso e ocupação do solo da região 

considerada altera os parâmetros geofísicos e geomorfológicos determinantes da solução 

computacional do presente modelo. 

 O modelo é parametrizado a partir de informações associadas às células que compõem 

o terreno. Dessa forma, o terreno constitui a primeira camada de representação, seguindo-se 

dos demais dados necessários à simulação. 

 

a) Modelo Numérico do Terreno 

 O MGB-IPH se baseia em um Modelo Numérico do Terreno (MNT) para a 

representação dos fenômenos hidrológicos envolvidos. Todas as equações do modelo, bem 

como o cálculo de direções de escoamento através de um método D8, utiliza as cotas 

altimétricas do MNT. Desta forma, a geração do MNT deve constituir a primeira etapa da 

parametrização. Para obtenção desses dados, foi utilizado o Sistema de Informações 

Geográfica (SIG) Global Mapper 14.  

 A carta altimétrica contendo o MNT em formato RASTER foi obtida juntamente à 

EMBRAPA em seu site oficial
6
. O Global Mapper abre e interpreta essa carta, permitindo a 

exportação da mesma em uma grade com resolução específica, em formato DXF. Esse 

formato de arquivo trata-se de um padrão proprietário da empresa Autodesk para 

representação de polígonos, que acabou por se tornar um padrão de facto para representar esse 

tipo de dados (RAMIREZ, 2002). A Figura 5.4 apresenta a imagem com a tela principal do 

Glogal Mapper exibindo a referida carta. 

 

                                                 

6
 Site: http://www.relevobr.cnpm.embrapa.br/download/ba/sd-24-y-b.htm 

http://www.relevobr.cnpm.embrapa.br/download/ba/sd-24-y-b.htm
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Figura 5.4 – Imagem do software Global Mapper 14 exibindo a carta sd-24-y-b 

 

b) Malha Representativa da Altimetria 

Collischonn (2001) recomenda a utilização de uma malha que represente o MNT com 

células de resolução de 10 x 10 km. Conforme o autor, este é o tamanho ideal de célula para a 

realização dos cálculos. Neste trabalho, no entanto, foram realizadas simulações para 

resoluções de malha diferenciadas: 10 x 10 km, 5 x 5 km, 2 x 2km e 500 x 500 m. Desta 

forma, a carta foi exportada como uma grade, respeitando essas resoluções, utilizando o 

formato de intercâmbio DXF. A descrição inicial desse arquivo é apresentada parcialmente na 

Figura 5.5 para fins de exemplificação, já que se trata de uma listagem muito extensa.  

 

Figura 5.5 – Listagem com 

descrição inicial do arquivo 

DXF contendo a malha 

altimétrica  0 

SECTION 

  2 

HEADER 

  9 

$ACADVER 

  1 

AC1009 

  9 

$LUNITS 

  70 

2 

  9 

$LIMMIN 

  10 

-4473239.941 

  999 

Created by Global Mapper 

  999 

Projection: Mercator 

  999 

Datum: WGS84 

  999 

Ground Units: meters 

  999 

CENTRAL MERIDIAN  

SCALE FACTOR: 1 

  999 

CENTRAL MERIDIAN: 0 

  999 

ORIGIN LATITUDE: 0 

  999 

FALSE EASTING (m): 0 

999 

FALSE NORTHING (m): 0 

  23 

-1655433.901 

  33 

650.182  

  0 

3DFACE 

  8 

3D_FACE 

  10 

-4468239.941 

  20 

-1645433.901 

  30 

628.503  

  11 

-4458239.941 

  21 

-1645433.901 

  31 
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  20 

-1700433.901 

  9 

$LIMMAX 

  10 

-4343239.941 

  20 

-1650433.901 

  9 

$EXTMIN 

  10 

-4473239.941 

  20 

-1700433.901 

  30 

-9999.0 

  9 

$EXTMAX 

  10 

-4343239.941 

  20 

-1650433.901 

  30 

1195.0 

   

 

  0 

ENDSEC 

  0 

SECTION 

  2 

ENTITIES 

  0 

3DFACE 

  8 

3D_FACE 

  10 

-4478239.941 

  20 

-1645433.901 

  30 

777.156  

  11 

-4468239.941 

  21 

-1645433.901 

  31 

628.503  

494.739  

  12 

-4458239.941 

  22 

-1655433.901 

  32 

409.986  

  13 

-4468239.941 

  23 

-1655433.901 

  33 

473.117 

  12 

-4468239.941 

  22 

-1655433.901 

  32 

473.117  

  13 

-4478239.941 

 

A Figura 5.6 apresenta a vista superior da malha regular, omitindo as informações 

altimétricas, já que trata de uma visão 2D.  

 

Figura 5.6 – Visão 2D da malha regular gerada a partir da folha cartográfica sd-24-y-b e sd-24-y-d em formato 

RASTER com resolução de 5 x 5 km 

 

 

c) Índice de Área Foliar (IAF) 
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O próximo parâmetro do modelo é o Índice de Área Foliar (IAF). O IAF para cada 

célula do terreno foi obtido mediante análise do tipo de vegetação, conforme apresentado no 

Mapa Cobertura Vegetal Bahia (SEMA, 2007). O IAF é considerado um parâmetro fixo. A 

partir do mapa, através do classificador automático existente no software MGB-IPH 

PRODEMA, foi obtida a seção necessária para a determinação do IAF específico de cada 

bloco pertencente a uma célula, conforme a resolução previamente estabelecida. A imagem 

obtida por esse processo, para fins de exemplificação,  é exibida na Figura 5.7. 

 

 

Figura 5.7 – Tipo de vegetação para a área estudada. 

Fonte: Adaptado de SEMA (2007). 

 

 Os valores de IAF específicos para diferentes tipos de vegetação são apresentados na 

tabela Tabela 5.3: 

 

Tabela 5.3 – Valores de IAF específicos para as coberturas vegetais da Figura 4.7 

Tipo de Cobertura Vegetal IAFj Fonte 

Cerrado (estiagem) 0,4 Collischonn (2001) 

Pastagem Amazônica (estiagem) 0,5 Collischonn (2001) 

Cerrado (época úmida) 1,0 Collischonn (2001) 

Savana Africana 1,4 Collischonn (2001) 

Floresta Estacional Semidecidual 2,8 Salim Neto (2011) 

Floresta Estacional Decidual 3,27 Zatti et. al. (2013) 

Pastagem Amazônica (época úmida) 3,9 Collischonn (2001) 

Floresta Tropical Plucial 5,0 Nascimento, Brito 

e Souza (2008) 

Coníferas 6 Collischonn (2001) 
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Floresta decídua 6 Collischonn (2001) 

Soja não Irrigada 6,0 Collischonn (2001) 

Soja Irrigada 7,5 Collischonn (2001) 

Floresta Amazônica 6 a 9,6 Collischonn (2001) 

 

 

 Para fins de otimização dos parâmetros, considerando o fato de que as áreas 

interioranas da Bacia sofreram historicamente processo de desmatamento objetivando a 

liberação do solo para a pecuária, foi considerado o valor de IAF para pastagens como 2,48, 

conforme Andrade et. al. (2008). Os valores nominais de IAF ajustados foram determinados 

mediante aplicação de valores diferenciados, conforme características dos blocos que 

compõem cada célula. Para as células com intersecção entre IAFs diferentes, foi adotada a 

distribuição percentual do tipo de vegetação, conforme características de cada bloco.  

  

 

d) Precipitação sobre a Vegetação (PC) 

A precipitação sobre a vegetação (PC) trata-se da precipitação real aferida pelos 

pluviômetros das estações instaladas na área da bacia. Foram utilizados os dados históricos 

aferidos pelas diversas estações instaladas na bacia, disponíveis no sistema HidroWeb da 

Agência Nacional de Águas (ANA), objetivando testar e calibrar o modelo. As Estações 

Pluviométricas utilizadas são descritas na Tabela 4.4. 

 

Tabela 5.4 – Dados das Estações Pluviométricas da Bacia Hidrográfica do Rio Cachoeira 

Código da Estação Nome da Estação Latitude Longitude 

1539016 Fazenda Manaus -15:09:16 -39:46:09 

1439089 Ibicaraí -14:52:10 -39:35:18 

1439044 Santa Cruz da Vitória -14:57:32 -39:48:27 

1439002 Floresta Azul -14:51:35 -39:39:30 

1439001 Lomanto Junior -14:48:37 -39:28:17 

Fonte: HIDROWEB (2013) 

 
 Para cada dia aferido, o quantitativo de chuva total para o dia é fornecido, o que será 

utilizado pelo sistema para o cálculo da vazão total, após a interpolação espacial da 

precipitação através do interpolador desenvolvido a partir da equação 5.1. A Tabela 5.5 

apresenta a série histórica para a Estação 1439002 – Floresta Azul, ano de 1992. Para fins de 

exemplificação, a tabela apresenta apenas os dez primeiros dias de cada mês.  

 

  



  

80 

 

 

 

Tabela 5.5 – Dez primeiros dias de cada mês da precipitação aferida em mm Estação 1439002 – Floresta Azul – 

ano de 1992 

Estação 

Código 
Data 

Ch 

Max 

Ch 

Total 

Num 

Dias 

de 

Chuva 

Ch1 Ch2 Ch3 Ch4 Ch5 Ch6 Ch7 Ch8 Ch9 Ch10 

1439002 01/01/1992 51 194 16 0 1,4 0 0 0 0 5 0 0 15,4 

1439002 01/02/1992 49 209,8 15 0 9,2 9,4 15 32 5,6 27 7 5 10 

1439002 01/03/1992 11 93,6 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 

1439002 01/04/1992 18,6 50,6 7 0 18,6 0 0 0 0 0 0 0 3,2 

1439002 01/05/1992 19,2 99,4 12 0 6,4 0 11,6 19,2 0 0 0 0 4,2 

1439002 01/06/1992 26 134 16 10,2 0 6 5,4 0 0 0 3,4 0 4,8 

1439002 01/07/1992 19 100 15 0 0 1 3,4 6 19 3,2 1,4 0 0 

1439002 01/08/1992 9,6 64,2 18 1 0 0 8 1,2 3,8 0 9,6 3 5 

1439002 01/09/1992 18,4 92,2 15 13 3 10,8 0 0 0 0 0 0 0 

1439002 01/10/1992 15,6 53,2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1439002 01/11/1992 65,4 143,2 14 0 2,2 0 21,2 2,6 2,4 4 1 2 0 

1439002 01/12/1992 14 69,2 10 12,2 0,8 0,6 0 0 0 0 0 14 0 

Fonte: HIDROWEB (2013) 

 

 Para que os dados de precipitação sejam trabalhados pelo sistema, eles são 

linearizados em uma sequencia única, cada posição referente à precipitação ocorrida em um 

dia da série histórica. 

Como as informações sobre a precipitação real existente em todos os pontos do terreno 

é inexistente, o software estima a precipitação para os locais onde ela é conhecida. A 

estimativa dessas precipitações foi realizada utilizando um método de interpolação linear 

conhecido como Inverso do Quadrado das Distâncias (IQD), dada a sua facilidade operacional 

(VIOLA, MELLO, et al., 2010). O procedimento de interpolação é realizado automaticamente 

pelo sistema utilizando-se dos dados existentes e obedece à seguinte fórmula: 

 














n

i

i

n

i

iobs

est

d

dP

P

1

2

1

2.

                                                   (5.1) 

 

onde Pest é a precipitação estimada para o ponto P; Pobs a precipitação observada para os 

pontos vizinhos; d é a distância calculada entre o ponto aferido e o calculado através do 

método euclidiano. 
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e) Armazenamento Máximo de Água na Camada Superior do Solo (Wm) 

 

A capacidade de armazenamento de água pelo solo é dependente das características 

individuais de cada tipo de solo (SARTORI e GENOVEZ, 2011). Para a determinação foi 

utilizada uma estratégias compatível com a utilizada para o IAF. Inicialmente, foi obtido junto 

ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o mapa apresentando a divisão de 

solos para todo o território brasileiro (IBGE, 2001). Em seguida, o mapa foi submetido à 

função específica do sistema, obtendo-se o tipo de solo específico para cada bloco das células 

da grade, conforme apresentado na Figura 5.8. 

 
Figura 5.8 – Tipos de Solo para a área estudada conforme Sistema de Classificação Brasileiro de Solos. 

A – Chernossolos Argilúvicos; B – Luvissolos Crômicos; C – Latossolos Vermelho-Amarelos; D – Latossolos 

Amarelos 

Fonte: IBGE (2001) 

 

Os valores de capacidade de armazenamento máximo do solo foram obtidos no 

Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (EMBRAPA, 2009), gerando-se a tabela 5.6: 

 

 Tabela 5.6 – Valores de armazenamento de água máximo para os solos da Figura 5.9 

Solo Wm Fonte 

Chernosolo Argilúvico 225 mm Embrapa (2009) 

Luvissolos Crômicos 300 mm Embrapa (2009) 

Latossolo Vermelho-Amarelo 250 mm Embrapa (2009) 

Latossolo Amarelo 200 mm Embrapa (2009) 

 

 

 f) Limite Inferior de Armazenamento do Solo (Wz) e Limite para Ocorrência do 

Escoamento Subterrâneo (Wc) 

 

O Limite Inferior de Armazenamento de Água do Solo (Wz) e o Limite para Ocorrência do 

Escoamento Subterrâneo (Wc) são determinados em função de Wm. Esses parâmetros devem ser 

estabelecidos como fixos em 10% do valor de Wm. Eventualmente, durante a calibração, o valor de 
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Wc pode ser alterado para permitir retorno de água subterrâneo ao solo (COLLISCOHNN, ALLASIA, 

et al., 2010).  

 

 g) Parâmetro de Forma da Separação entre Armazenamento e Vazão (b) 

 

 O parâmetro b controla a separação do escoamento superficial até a completa 

saturação do solo. Os efeitos de b estão intimamente relacionados às respostas de pico do 

modelo MGB-IPH quando da ocorrência de cheias. Após a saturação, valores acentuados de b 

tornam o modelo demasiado sensível a ocorrência de precipitações (COLLISCHONN, 2001).  

 Collischonn (2001) apresenta valores obtidos na literatura para o parâmetro b, 

conforme apresentado na Tabela 5.10. Conforme o mesmo autor, o parâmetro b é 

considerável calibrável, sendo alterado conforme a necessidade de otimização do modelo em 

relação a uma bacia hidrográfica específica. 

 

Tabela 5.10 – Valores do parâmetro b utilizados em modelos hidrológicos 

Valores de b Região Área da Bacia 

0,12 a 0,16 Alemanha 33000 km2 

0,105 a 1,605 Grâ-Bretanha 40 a 1600 km2 

0,100 a 0,500 Alemanha 899 a 3233 km2 

0,01 a 0,5 Grã-Bretanha 163 a 9948 km2 

0,1 a 0,25 Canadá 33100 a 567000 km2 

Fonte: COLLISCHONN e TUCCI (2003); CUNHA (2004) 

 

 

 h) Parâmetro do Fluxo Ascendente (DMCap) 

 

Como não existem dados disponíveis para se estimar o valor desse parâmetro, ele é na 

maioria das vezes considerado como zero, significando que toda precipitação ocorrida sobre a 

bacia, servirá para recarga do aquífero (COLLISCHONN, 2001). No caso da área de estudo 

apontada, o valor de DMCap foi adotado como zero para todas as células da grade, 

significando que se despreza o retorno das águas em localizações inferiores do solo à 

superfície. 

 

 i) Parâmetro de Escoamento Subterrâneo (Kbas) 

 

O parâmetro Kbas descreve a parcela de escoamento subterrâneo calculado que fará 

parte efetiva do escoamento subterrâneo. Trata-se de uma constante que é alterada durante a 

calibração, podendo estar associado a cada célula da grade. Kbas controla a vazão durante os 
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períodos de estiagem. Seu valor é determinado mediante a calibração do modelo em relação 

aos resultados de vazão. Por se tratar de uma constante, não possui unidade de medida. O 

detalhamento da utilização desse parâmetro pode ser encontrado no Anexo A. 

 

 j) Parâmetro de Drenagem Subsuperficial (Kint) 

 

Para a determinação de Kint, são utilizados os valores referenciais de condutividade 

hidráulica para solos, conforme características individuais. No entanto, como trata-se de um 

parâmetro calibrável,  COLLISCHONN (2001)  demonstrou que o valor varia entre 4 e 40 

mm/dia. 

 

k) Parâmetro de Evapotranspiração Potencial (ETP) 

 

Os valores para a ETP da bacia são calculados originalmente através de um módulo 

específico, utilizando-se da equação de Penmann-Monteith tratada no Anexo A. Como os 

parâmetros para essa equação são escassos para a região estudada, foi adotado o valor de ETP 

médio histórico fornecido pelas agências governamentais. Foram obtidos os valores de ETP 

através do Banco de Dados de Informações Climáticas da Embrapa-BDClima (EMBRAPA, 

2013). Os valores apresentados pelo BDClima correspondem a uma média histórica de 30 

anos, correspondendo ao período entre 1961 e 1990. A Tabela 5.11 apresenta os valores de 

ETP médios obtidos junto à EMBRAPA, aferidos pela estação climatológica de Ilhéus. 

 

Tabela 5.11 – Valores de Temperatura(T), Precipitação(P) e Evapotranspiração (ETP) referenciais para a região 

da Bacia Hidrográfica do Rio Cachoeira – média dos dados históricos aferidos entre 1961 e 1990 

Mês T (ºC) P (mm) ETP (mm) 

Jan 25,9 144 136 

Fev 26,0 190 127 

Mar 25,9 210 135 

Abr 25,1 202 114 

Mai 24,0 180 100 

Jun 22,7 179 79 

Jul 22,1 188 75 

Ago 22,4 136 80 

Set 23,4 148 91 

Out 24,2 148 108 

Nov  24,8 149 116 

Dez 25,4 169 132 

Totais  2043 1294 

Médias 24,3 170 108 

Fonte: EMBRAPA (2013) 
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Também foram utilizados os valores calculados por Figueiredo (2005) para 

determinação da variação entre os valores da média histórica da EMBRAPA com valores 

mais atualizados. Os valores apresentados por esse último autor dizem respeito à porção mais 

árida da Bacia Hidrográfica do Rio Cachoeira, especificamente sobre a sub-bacia do Rio 

Colônia, conforme a Tabela 5.12.  

 

Tabela 5.12 – Valores de Precipitação (P), Evapotranspiração (ETP) e Índice de Aridez (Ia) para a Sub-bacia do 

Rio Colônia  

Mês P (mm) ETP (mm) Ia Classe do Clima 

Jan 87,1 126,7 0,69 Sub-úmido e úmido 

Fev 82,5 113,1 0,74 Sub-úmido e úmido 

Mar 128,5 122,6 1,05 Sub-úmido e úmido 

Abr 88,0 103,1 0,85 Sub-úmido e úmido 

Mai 66,0 90,7 0,73 Sub-úmido e úmido 

Jun 59,3 66,9 0,89 Sub-úmido e úmido 

Jul 56,7 67,8 0,84 Sub-úmido e úmido 

Ago 49,7 71,6 0,69 Sub-úmido e úmido 

Set 46,3 82,7 0,56 Súb-úmido seco 

Out 74,0 104,1 0,71 Sub-úmido e úmido 

Nov  127,6 112,5 1,13 Sub-úmido e úmido 

Dez 144,1 123,4 1,17 Sub-úmido e úmido 

Total 1010,8 1185,2 0,85 Sub-úmido e úmido 

Fonte: Figueiredo (2005) 

 

 l) Valores de Vazão Aferidos 

 

 Para a comparação entre vazões calculadas e conhecidas, bem como para a calibração 

do modelo, foram utilizados dados históricos de estações Fluviométricas instaladas na Bacia. 

O cálculo das vazões pelo sistema está baseado nas Estações Fluviométricas e Pluviométricas 

instaladas ao longo da Bacia, possibilitando a aferição dos dados climáticos necessários. 

Todos os dados foram obtidos juntos ao sistema HidroWeb da Agência Nacional de Águas 

(ANA) (HIDROWEB, 2013). A Tabela 4.13 apresenta, a título de exemplo, os dados de vazão 

aferidos para a Estação Fluviométrica 53170000-Ferradas, exibindo apenas os dez primeiros 

dias para os meses de 1992 para fins de demonstração. 
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Tabela 5.13 – Valores em m
3
 de Vazões aferidas para os 10 primeiros dias de cada mês Estação 53170000 

Ferradas – Ano 1992 

Estação 

Código 
Data Vz1 Vz2 Vz3 Vz4 Vz5 Vz6 Vz7 Vz8 Vz9 Vz10 

53170000 01/01/1992 5,3 5,8 5,3 5,6 5,3 4,7 4,5 5,6 9,9 35,6 

53170000 01/02/1992 231,2 93,0 80,9 234 1070,4 830,2 166,8 122 122 122 

53170000 01/03/1992 14,5 13,6 12,3 13,6 11,9 11,1 9,9 9,5 9,9 9,9 

53170000 01/04/1992 13,6 15,4 17,2 14,0 11,5 9,5 9,2 8,5 8,2 9,9 

53170000 01/05/1992 7,1 6,17 5,6 6,5 10,7 10,7 13,1 12,3 10,3 8,8 

53170000 01/06/1992 21,7 15,4 12,7 30,7 20,7 17,6 13,6 10,7 8,8 9,5 

53170000 01/07/1992 18,1 15,8 14,9 17,2 34,3 56,4 46,6 37,6 27,2 20,1 

53170000 01/08/1992 10,7 9,9 9,5 8,8 9,2 13,6 14,5 15,4 20,1 24,4 

53170000 01/09/1992 26,6 48,1 74,6 44,5 28,9 18,1 13,1 10,7 9,2 8,5 

53170000 01/10/1992 6,5 6,2 5,3 5,0 4,5 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 

53170000 01/11/1992 27,7 50,3 72,9 122 81,8 47,3 47,3 51,8 43,8 33,7 

53170000 01/12/1992 85,5 70,3 60,4 47,3 34,3 22,7 16,7 11,9 19,1 25,5 

Fonte: HidroWeb (2013) 

 

m) Largura do Canal 

 

 Para a realização dos cálculos pelo modelo utilizado, é necessário a informação da 

largura do canal para a célula a ser computada, conforme Equação A.38 do Anexo A. Para 

tanto, foram realizadas medições no exutórios das microbacias delimitadas pelos municípios 

que compõem a Bacia Hidrográfica do Rio Cachoeira, conforme a Tabela 5.14. As divisões 

municipais foram realizadas conforme informações da ANA (2013). As larguras utilizadas 

correspondem ao leito normal ou médio do canal. As aferições foram realizadas a partir dos 

softwares de GIS Global Mapper 14 e Google Earth Pro. Para fins de minimização dos erros 

de aferição, foram realizadas três medições para cada seção, sendo uma na coordenada 

geográfica apontada na tabela 5.14, uma a 100 m a montante da coordenada e outra a 100 m a 

jusante do ponto. O valor final corresponde a média aritmética simples dos três valores. 

 

Tabela 5.14 – Medições de Largura do Canal e Área a Montante do Ponto de Medição 

Exutório do Município de Latitude Longitude 

Área a 

montante 

(km
2
) 

Largura 

do canal 

(m) 

Itapetinga 15º11'28"S 39º52'31"W 195,05 3,4 

Itororó 15º05'58"S 39º53'41"W 315,36 8,3 

Itajú do Colônia 15º00'54"S 39º35'15"W 1639,41 16,3 

Floresta Azul (Área dos municípios de Firmino 

Alves, Santa Cruz da Vitória e Floresta Azul) 14º51'15"S 36º38'36"W 754,38 17,2 

Ibicaraí 14º52'51"S 36º28'25"W 987,63 29,6 

Itapé 14º51'58"S 39º21'24"W 3088,69 53,6 
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Itabuna 14º47'7"S 39º14'43"W 3523,34 134,6 

Fonte: GOOGLE (2013); HIDROWEB (2013) 

 

 A partir dos dados da Tabela 5.14, montando-se e resolvendo um sistema de equações, 

foi possível determinar os parâmetros α e β da Equação A.43 do anexo A, obtendo-se a 

equação 5.2 que descreve a relação entre a área a montante da bacia e a largura do canal. 

 

23038.100700034.0 ABrio                                              (5.2) 

 

 Os dados da Tabela 5.14 foram utilizados para a confecção do gráfico da Figura 5.9.  

 

Figura 5.9 – Relação entre Largura do Canal e Área a Montante da Seção Aferida 

 

 A dispersão dos pontos em torno da linha de tendência indicam uma convergência não 

absoluta da relação, mas que é validada através de regressão estatística realizada, conforme 

dados da Tabela 5.15. 

 

Tabela 5.15 – Estatística de regressão realizada para a relação entre vazão e área a montante do canal 

Estatística de regressão 

R múltiplo 0,868910925 

R-Quadrado 0,755006196 

R-quadrado ajustado 0,706007435 
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6. Simulação e testes com o modelo implementado 

 

 O presente capítulo apresenta os resultados obtidos das rotinas de simulação do 

sistema, considerando a convergência dos valores calculados em relação aos valores aferidos. 

Serão abordadas execuções com dados históricos obtidos juntos à Agência Nacional de Águas 

para o período compreendido entre 1992 e 2012. 

 

6.1 Simulações utilizando dados históricos 

 

 Para a simulação, foi colecionado uma série de dados, compreendendo o período 

cronológico entre 1992 e 2012 inclusive. A escolha desde período de tempo baseou-se na 

disponibilidade de dados consistentes existentes no sistema HidroWeb da Agência Nacional 

de Águas (HIDROWEB, 2013). Os dados de vazão utilizados na calibração seguem as 

mesmas características dos de precipitação. 

 Para o teste de convergência dos valores, foram adoradas resoluções de célula de 10 x 

10 km, 5 x 5 km, 2 x 2 km e 500 x 500 m. As simulações foram executadas iniciando-se em 

1992 e finalizando-se em 2012. A resolução dos dados pedológicos variam de acordo com o 

número de blocos por célula. Cada bloco é definido através de um percentual que indica o 

quantitativo de uma dada cobertura sobre o terreno, caracterizando fisicamente a área. 

 

6.1.1 Procedimentos preparatórios para a execução. 

 

 O processo inicia-se na obtenção do mapa para o software, representado por um MNT 

em formato raster de alta resolução. A extração da grade altimétrica é realizada através de um 

software de GIS externo (Global Mapper), conforme apontado anteriormente. O arquivo 



  

89 

 

gerado por essa exportação deve se apresentar em formato DXF e será utilizado pelo software 

MGB-IPH PRODEMA para os diversos cálculos. 

 Para permitir a vinculação da rotina de execução com os dados dos parâmetros, é 

necessário, primeiramente, o carregamento de algumas informações elementares do software. 

Como todo o cômputo será baseado em dados disponibilizados a partir de Estações 

Fluviométricas e Pluviométricas alocadas no território da Bacia, primeiramente os dados da 

Bacia devem ser catalogados. Assim, é necessário a carga dos Estados da Federação, Cidades, 

Bacia Hidrográfica, Sub-bacias e Rios, nesta mesma ordem e conforme as orientações de 

operação dadas na Seção 4.5. Após a preparação com esses dados, as estações podem 

finalmente ser inseridas, de acordo com seu tipo apropriado. 

 O cadastramento das Estações libera o procedimento de vinculação de dados históricos 

no software, conforme o tipo de cada estação. Os dados, que devem estar apresentados em 

arquivos de texto em formato CSV, são associados a cada estação, conforme apontado na 

Seção 4.5. O tamanho desse arquivo corresponde ao número total de amostras e seu 

quantitativo deve ser informado previamente no menu Dados Gerais-> Tamanho da Série. Um 

arquivo de tamanho menor do que o informado gerará exceções na execução, já um de 

tamanho maior terá o excedente ignorado. 

 Para a execução do modelo MGB-IPH, os diversos parâmetros devem ser informados. 

No menu Parâmetros->Parâmetros MGB-IPH, os parâmetros ETP, Cb, Cs e Ci são 

informados. Os valores dos parâmetros Wm, Wc, Wz, iaf, b, Kint, Kbas e DMcap são 

associados a cada bloco existente e cadastrados através do menu Parâmetros --> Blocos --> 

Cadastrar. Existem basicamente dois tipos de arquivos utilizados pelo sistema: o primeiro 

correspondendo uma matriz bidimensional associada à grade altimétrica, contendo elementos 

físicos da bacia e o segundo correspondendo aos dados unidimensionais vinculados às 

Estações Pluviométricas/Fluviométricas. Os arquivos seguem a formatação padrão CSV (que 

se caracteriza por campos de valores delimitados por um caracter “;” utilizando o charset ISO-

8859-1). 

 

 Representando dados históricos, foi criado o modelo de matriz coluna, elencando 

dados de precipitação, ETP e vazão aferidos. Cada ocorrência de um valor está associada a 

uma data específica, sendo que a periodicidade da amostra obedece intervalos diários de 

aferição. A data informada para cada amostra serve apenas ao propósito de sincronização, não 

sendo portanto utilizada para computo. O exemplo parcial de um arquivo do tipo 
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unidimensional é apresentado na Figura 6.1. A apresentação parcial deve-se ao tamanho total 

da série, correspondendo à amostra diária dos 20 anos analisados (1992 a 2012). 

 

01/01/1992;5.345 

02/01/1992;5.895 

03/01/1992;5.345 

04/01/1992;5.62 

05/01/1992;5.345 

06/01/1992;4.795 

07/01/1992;4.52 

08/01/1992;5.62 

09/01/1992;9.964001 

10/01/1992;35.67 

11/01/1992;20.18 

12/01/1992;62 

13/01/1992;33.78 

14/01/1992;31.34 

15/01/1992;40.36 

16/01/1992;35 

17/01/1992;39.02 

18/01/1992;31.95 

19/01/1992;26.1 

20/01/1992;16.75 

21/01/1992;11.984 

22/01/1992;14.95 

23/01/1992;20.18 

24/01/1992;18.62 

25/01/1992;16.75 

26/01/1992;38.35 

27/01/1992;60.4 

28/01/1992;26.1 

29/01/1992;1154.4 

30/01/1992;688.4 

31/01/1992;224.2 

Figura 6.1 – Exemplo de arquivo com série unidimensional  

para o período de 01/01/1992 a 31/01/1992 

 

 Os arquivos são vinculados à instância da simulação, sendo recarregados novamente a 

cada ciclo. O formato apresentado pode ser facilmente manipulado por editores de planilhas 

como o Excel
TM

, facilitando a confecção e distribuição das informações neles armazenadas. 

 

6.1.2 Executando a rotina de simulação para os dados históricos 

 

 Antes da simulação, o procedimento de calibração automática é requerido, adequando 

os parâmetros às características físicas da bacia. Após o carregamento dos parâmetros 

indispensáveis à simulação, a rotina de simulação pode ser realizada para os referidos dados. 

A execução completa será baseada em duas etapas distintas: o cálculo dos dados gerais e o 
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cálculo dos dados específicos para uma estação. Para acessar a Etapa 1 do modelo, o menu 

Simular->Baseado em Série História deve ser acessado, conforme a Seção 4.5 deste 

trabalho. Esse procedimento realiza as etapas iniciais de processamento, executando as rotinas 

de cálculo de direção do escoamento, de interpolação dos dados climatológicos e da separação 

de volumes do modelo MGB-IPG. A Figura 6.2 apresenta o resultado desta etapa no ciclo de 

simulação. 

 

 

Figura 6.2 – Resultado da execução da Etapa 1 do ciclo de execução dos modelos pelo software MGB-IPH 

PRODEMA 

 

 Pode-se observar na Figura 6.2 que a Rede de Drenagem foi devidamente calculada, 

bem como as respectivas direções de fluxo. Esta visualização é resultado do algoritmo D8. 

Como informado anteriormente, apesar do algoritmo D8 calcular as diversas redes de 

drenagem existentes no terreno, apenas aquela previamente marcada com azul é considerada 

para o cálculo da vazão. A rede de drenagem calculada se encaminha devidamente para o mar, 

seguindo o deslocamento da massa d’água, respeitando as diferenças altimétricas existentes. 

São também exibidas as diversas estações cadastradas tanto em uma lista à esquerda, quanto 

sobre sua devida posição sobre o mapa. As estações em amarelo são Pluviométricas e as em 

ciano, Fluviométricas. Internamente, durante esta etapa, o software realizou a interpolação dos 

dados Pluviométricos das estações cadastradas, gerando uma matriz de representação espacial 

da distribuição da precipitação, utilizando a função interpoladora.  
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 Para testes de convergência do cálculo automático utilizando o algoritmo D8 de 

Planchon e Darboux (2001), foram realizadas simulações com 4 resoluções de malha 

diferentes, com tamanho de célula: 10 x 10 km, 5 x 5 km, 2 x 2 km e 500 x 500 m. A escolha 

dessas resoluções objetivou testar um decrescimento não linear da malha e suas implicações 

nos resultados de cálculo. Observou-se que, no aumento da resolução (quanto menor o 

tamanho da célula), mais próximo do real são os cálculos da rede de drenagem. Esses 

resultados podem ser observados na Figura 6.3. 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

Figura 6.3 - Resultados de cálculo da rede de drenagem para diferentes resoluções de malha 

(a) 10x10km; (b) 5x5km; (c) 2x2km; (d) 500x500m 

 

 Observa-se por meio da figura 6.3 que, à medida que a  resolução é aumentada (i.e. , 

menores tamanhos de célula são escolhidos), mais próximo do canal real o canal calculado 

estará. Excetua-se da inspeção visual a figura 6.3d que, por ocasião da elevada resolução, não 

possibilita a visualização independente de cada canal. Na figura 6.3, as imagens do mapa 

possuem em evidencia as células utilizadas no cálculo do escoamento, marcadas em azul. Para 
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as demais células, o cálculo é realizado penas para a rede de drenagem, mas não para o 

escoamento. 

 Quanto maior a resolução da malha, maior a quantidade de dados a serem processados 

pelo sistema. Dessa forma, com o aumento da resolução o tempo de simulação também 

aumenta. O tempo também varia de acordo com a Estação Fluviométrica escolhida, já que o 

quantitativo de área a montante varia de estação para estação. Na tabela 6.1 são exibidos os 

tempos de execução para simulações com as resoluções escolhidas. O método de medição 

escolhido é automatizado e realizado pelo próprio sistema, tratando-se da diferença de tempo 

entre as marcas horárias (timestamp) do momento inicial da simulação até o fim da mesma. 

Todos os testes foram executados em um microcomputador AMD Athlon II X2, com 4 GB de 

Memória RAM de 1033 MHz de FSB, sistema operacional Windows Vista Home Premium 

64 bits, utilizado de maneira dedicada para a simulação. 

Tabela 6.1 - Tempos de execução paras as diferentes resoluções e estações escolhidas 

  Estações 

Resolução Blocos por Célula Ferradas Cajueiro do Ibicaraí Estiva de Baixo 

10 x 10 km 
25 3h 25m 37s 2h 59m 52s 2h 45m 12s 

100 8h 02m 03s 8h 03m 08s 7h 13m 52s 

5 x 5 km 
25 6h 22m 04s 5h 23m 45s 5h 09m 33s 

100 9h 12m 22s 8h 12m 23s 7h 57m 11s 

2 x 2 km 
25 13h 03m 45s 12h 58m 45s 12h 43m 07s 

100 20h 52m 41s 20h 12m 31s 20h 00m 38s 

500 x 500 m 
25 60h 59m 09s 58h 52m 09s 58h 03m 57s 

100 130h 41m 33s 127h 32m 18s 126h 23m 46s 

 

 A execução desta etapa habilita a seleção de estações na lista localizada à esquerda da 

tela principal do software. A seleção de qualquer estação inicia o procedimento de cálculo da 

Etapa 2 do ciclo de execução, computando o deslocamento da massa d’água através da rede 

de drenagem estabelecida anteriormente. Ao se selecionar qualquer estação, a vazão estimada 

é calculada e apresentada no gráfico inferior do programa. A Figura 6.4 apresenta o resultado 

gráfico de uma simulação, exibindo os dados relativos à Estação 53170000-Ferradas 

selecionada para o ano de 1992. 

 



  

94 

 

 

Figura 6.4 – Resultado da execução da Etapa 2 do ciclo de execução dos modelos pelo software MGB-IPH 

PRODEMA 

 

 Conforme pode ser observado na Figura 6.4, o gráfico Precipitação-Vazão para a 

estação selecionada é exibido. Por se tratar de uma interface de tamanho limitado, o software 

realiza a paginação automática dos dados de vazão e precipitação para períodos de um ano. 

Os demais períodos simulados, conforme o tamanho da série de dados, podem ser 

selecionados através do combobox na região inferior-direita da tela, bastando apenas se 

confirmar o período selecionado através do botão OK. O software calcula automaticamente as 

amplitudes máximas de precipitação e vazão, realizando o correto dimensionamento da curva 

à área destinada para plotagem do gráfico. Os valores máximos e mínimos são informados, 

sinalizando a variação dos valores exibidos.  

 O procedimento de execução pode ser feito para qualquer estação cadastrada, sendo 

que as estações Pluviométricas não possuem cotas de vazão. Dessa forma, caso uma estação 

Pluviométrica venha a ser selecionada, apenas a vazão calculada será exibida na área de 

vazões do gráfico Precipitação-Vazão para a estação selecionada. A sobreposição dos 

hidrogramas calculado e observado, este último referente à série histórica, permitem a 

comparação visual dos resultados com os dados reais. A comparação numérica pode ser 

realizada através das funções objetivo, disponíveis no menu testar. 

 

6.2 Testes dos resultados utilizando as funções-objetivo 
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 Para a comparação formal entre os valores de vazão calculada e observada, as três 

funções-objetivo tratadas na seção 2.3.2 foram utilizadas, possibilitando a comparação 

numérica entre as séries. Os valores gerados por essas séries possibilitam a verificação do 

resultado, frente aos valores reais observados de vazão. A tabela 6.2 apresenta os valores 

consolidados para as funções objetivo utilizadas para a simulação de cada estação 

Fluviométrica. 

Tabela 6.2 – Valores não calibrados de R2, Rlog e ∆V para as estações pluviométricas trabalhadas 

  Resolução 

Estação Função-

objetivo 

10x10km 5x5km 2x2km 500x500m 

53170000-Ferradas 

R2 0,535956 0,8499 0,8932 0,9323 

Rlog 0,454000 0,8271 0,8667 0,9125 

V 12,4372 15,2325 5,2563 4,8596 

53140000-Estiva de Baixo 

R2 0,395645 0,8232 0,8795 0,8932 

Rlog 0,263123 0,8125 0,8965 0,9156 

V 57,6142 8,0152 4,2368 3,9633 

53160000 – Cajueiro do Ibicaraí 

R2 0,154919 0,7232 0,8596 0,8956 

Rlog 0,000000 0,7022 0,8523 0,9012 

V 71,4517 5,4589 3,2356 2,8961 

 

 Os valores das funções objetivo R2 e Rlog variam entre 0 e 1, sendo os valores mais 

próximos de 1 os mais precisos, as funções indicam o percentual de diferença entre as curvas. 

Já a função ∆V calcula a diferença total entre os volumes, resultando em valores não 

percentuais. Conforme Gottschalk e Motovilov (2000), o valor de R2 é considerado aceitável 

se estiver entre 0,36 e 0,75, sendo desejável a partir de 0,75. Desta forma os valores 

apresentados para as Estações Fluviométricas com a resolução de 10 x 10 km são 

considerados apenas aceitáveis.  A evolução dos valores das funções objetivo foi estudada 

separadamente para cada Estação Fluviométrica. Conforme pode ser observado na Figura 6.5 

para a Estação Ferradas, existe um crescimento elevado com o aumento da resolução de 10 x 

10 km para 5 x 5 km, seguindo-se de um crescimento praticamente linear para as demais 

resoluções. Para a estação Estiva de Baixo, Figura 6.6, o cresmento acontece de maneira mais 

intensa nas variações de 10 x 10km para 5 x 5km e de 5 x 5km para 2 x 2 km, mas de maneira 

discreta na variação de 2 x 2 km para 500 x 500 m. Um comportamento similar ao da Estação 

Estiva de Baixo foi observado para a Estação Cajueiro do Ibicaraí, conforme observado na 

Figura 6.7. 
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Figura 6.5 - Evolução dos valores de R2 e Rlog em relação ao aumento de resolução para a Estação 53170000 - 

Ferradas 

 

 
Figura 6.6 - Evolução dos valores de R2 e Rlog em relação ao aumento de resolução para a Estação 53140000 - 

Estiva de Baixo 

  

 

Figura 6.7 - Evolução dos valores de R2 e Rlog em relação ao aumento de resolução para a Estação 53160000 - 

Cajueiro do Ibicaraí 
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Para verificar a resiliência do modelo frente à ocorrência de vazões calculadas em 

comparação aos valores aferidos, foram plotadas as curvas de permanência para as estações 

pluviométricas trabalhadas. Foi utilizada a funcionalidade de exportação dos dados de vazão 

presentes no software MGB-IPH PRODEMA. As Figuras 6.8, 6.9 e 6.10 apresentam 

respectivamente as curva de permanência para as Estações 53170000-Ferradas, 53160000-

Cajueiro do Ibicaraí e 53140000-Estiva de Baixo, considerando todo o período trabalhado 

(1992 a 2012). 

 

 

Figura 6.8 – Curva de permanência para a Estação 53170000-Ferradas,  

período de 1992 a 2012 
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Figura 6.9 – Curva de permanência para a Estação 53140000-Estiva de Baixo,  

período de 1992 a 2012 
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Figura 6.10 – Curva de permanência para a Estação 53160000-Cajueiro do Ibicaraí, 

 período de 1992 a 2012 

 

 Observa-se a partir dos gráficos das figuras 6.8, 6.9 e 6.10 que existe uma diferença da 

permanência entre os valores calculados pelo software e os observados, sobretudo na região 

de menores valores de vazão. Isso ocorre devido a uma maior precisão do modelo em 

representar eventos de maior vazão do que os menores. 

 

6.3 Análise de Convergência 

 

 A convergência ideal do modelo para uma instância de calibração se dá quando o erro 

acumulado é zero. Desta forma, o valor desejado de erro para o problema da calibração é tal 

que: 

 

0lim 


obscalc
QQ

QQ
obscalc

                                                (6.1) 

 

onde Qcalc é a vazão calculada (m
3
) e Qobs a vazão observada (m

3
). 

 

 O erro total para um determinado período de tempo representado pelo gráfico tempo x 

vazão, pode ser calculado como: 

 

2

, ,, 
jiji obs

k
calc

k
ji

k QQ                                       (6.2) 

 

onde Qcalc é a vazão calculada (m³), Qobs a vazão observada (m³), k é a fatia de tempo 

especifica para a realização do cálculo, i e j as coordenadas para as células da grade 

representativa do MNT. 

 Utilizando a técnica do refinamento de malha, por ocasião do cálculo ser realizado em 

porções menores do terreno, o erro tende a diminuir, convergindo numericamente para a 

solução (FERNANDES, ROCHA, et al., 2009). Desta forma, foram realizados testes de 

convergência para os resultados calculados pelo sistema, considerando um t mensal na 

análise para o período de 1992 a 2012 estudados. A figura 6.11 apresenta o gráfico evolutivo 

do erro através das rodadas de simulação. 
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Figura 6.11 - Evolução do erro acumulado por Estação Fluviométrica e periodicidade anual 

 

 Observa-se que à medida que rodadas anuais são submetidas ao sistema, o erro tende a 

se reduzir. Após aproximadamente 8 rodadas, ou seja, um período de 8 anos, o erro se torna 

estável. O elevado erro encontrado nas primeiras rodadas estabelecem a necessidade de 

"aquecimento" do sistema com um uma série temporal de precipitações, objetivando a 

diminuição do erro de cálculo para as rodadas reais. Dessa forma, são considerados estáveis, a 

partir da análise do gráfico da Figura 6.12, as vazões calculadas após o período de 

aquecimento. Pode-se também inferir que a elevada diferença entre os resultados obtidos no 

início da simulação, em relação àqueles obtidos no final, deve-se em parte à qualidade dos 

dados de precipitação e vazão existentes nos primeiros anos analisados. Não existia um 

processo automatizado possibilitando a ocorrência de falhas no processo de aferição, além da 

possibilidade de existir dias sem quaisquer aferições, como foi observado nos dados 

processados. A qualidade dos dados aumentou significativamente nos últimos anos da série 

analisada. 
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7. Conclusões 

 

 Com base nos resultados obtidos neste trabalho, pode-se considerar que o software 

construído possibilita a simulação do comportamento hidrológico da bacia, permitindo a 

estimativa adequada da vazão, conforme apontam os indicadores utilizados: Funções objetivo, 

inspeção visual de convergência dos canais calculada e erro total acumulado. 

 Foi possível demonstrar a convergência dos resultados finais por refinamento da 

malha para os modelos trabalhados, observando-se a redução do erro e o aumento dos 

indicadores R2 e Rlog, e consequente redução do v, evidenciando a melhoria dos resultados. 

Pode-se observar a relação não linear entre o refinamento da malha e os valores de R2, Rlog e 

v. Na simulação para os dados referentes ao estudo de caso da Bacia do Rio Cachoeira, 

pode-se perceber melhores valores dos indicadores das funções-objetivo para a estação 

fluviométrica 5317000 - Ferradas, provavelmente pela quantidade superior de células a 

montante da estação nos procedimentos de cálculo (se comparada com as estações 

53140000E-Estiva de Baixo e 53160000-Cajueiro do Ibicaraí. Através da Figuras 6.5 

referente a Estação Ferradas, foi possível perceber um comportamento mais linear dessa 

estação na evolução dos valores de R2 e Rlog em relação à resolução da malha. As duas outras 

estações, conforme denotado nas Figuras 6.6 e 6.7 tendem a um comportamento próximo ao 

exponencial. 

 Foi possível também constatar um elevado erro acumulado  no período de 

aquecimento do modelo MGB-IPH, resultando na necessidade de que, antes que o sistema 

seja utilizado para obtenção de dados mais precisos, a rotina de aquecimento para um período 

de 7 a 8 anos seja realizada. O elevado erro também está associado à qualidade dos dados 

pluviométricos obtidos nos períodos iniciais da simulação, que eram aferidos manualmente e 

com algumas descontinuidades. A convergência dos valores da vazão calculada em relação à 

vazão aferida foi demonstrada, através da medição desse erro acumulado, demonstrando a 
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estabilização do erro após a submissão de dados de 12 anos para o aquecimento, conforme 

apontado na Figura 6.12. 

 As curvas de permanência geradas (Figuras 6.8, 6.9 e 6.10) para contrastar as vazões 

Calculadas e Aferidas para as estações fluviométricas estudadas, possuem valor calculado 

predominantemente menor para as vazões pequenas em contraste à grande similaridade para 

as altas vazões, indicando um melhor funcionamento do modelo MGB-IPH para a previsão de 

cheias, se contrastada à previsão de vazão na situações de recessão. 

 O tempo de execução do modelo também foi calculado e registrado, evidenciando a 

ineficiência de sua implementação através de métodos seriais de programação para a previsão 

em tempo real. O tempo de execução aumentou de maneira proporcional ao incremento de 

detalhes no sistema através de um maior número de blocos para as células. Malhas mais 

refinadas também impactaram grandemente o tempo de execução, conforme apontado na 

Tabela 6.1. 

Propõe-se como trabalhos futuros, a implementação de múltiplos módulos de 

calibração automática, utilizando para tanto algoritmos distintos, bem como a introdução de 

outras funções objetivo que permitam a verificação de mais características na comparação 

entre curvas. O armazenamento do estado dos reservatórios do modelo também proporcionará 

a eliminação da necessidade de aquecimento em novas rodadas que se seguissem ao período 

de aquecimento, diminuindo significativamente o tempo de execução. 

 Um módulo de monitoração on-line pode ser desenvolvido, possibilitando a coleta 

automática de dados de estações de telemetria, permitindo a captura em tempo real dos dados. 

O tratamento desses dados e a criação de um módulo para publicação dos dados em redes 

sociais também é desejável, possibilitando que as possíveis monitorações do software sejam 

disponibilizadas ao público interessado. 

Finalmente, objetivando a utilização do software com dados de maior resolução, bem 

como para reduzir os tempos de execução, sugere-se a customização dos algoritmos 

implementados para a utilização de tecnologias de processamento paralelo, que utilizem 

multiprocessadores, múltiplos núcleos ou processamento em Placas Gráficas (GPU). Isso 

reduzirá significativamente os tempos de execução e calibração, diminuindo os tempos de 

resposta e de usuário para o sistema. 
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Anexo A – Modelo Hidrológico MGB IPH 

 
O texto integral deste anexo foi baseado nos trabalhos de COLLISCHONN (2001) e 

COLLISCOHNN, ALLASIA, et al. (2010), dentre outros aqui citados. Desta forma, os 

créditos dos conteúdos aqui apontados pertencem exclusivamente aos autores citados. 

 

 

A.1. Módulo de balanço hídrico na camada superior do solo 

 

 O modulo de balanço hídrico divide o processo de cálculo em quatro etapas distintas: 

estimativa de interceptação, escoamento superficial, escoamento subsuperficial e escoamento 

subterâneo (COLLISCHONN, 2001): 

 

a) Interceptação 

Constitui-se na primeira etapa do balanço hídrico, onde a retirada da lâmina d’água 

através da interceptação é efetivada. A interceptação é considerada como dependente da 

cobertura do solo, calculada como função do Índice de Área Foliar (IAF), como apresentado 

na equação  A.1: 

 

 jji IAFSIL .,                                                                (A.1) 

 

onde SILi,j é a capacidade do reservatório de interceptação do bloco j na célula i (mm); 

α é o parâmetro de lâmina de interceptação; IAFj ó índice de área foliar. O parâmetro α 

relaciona capacidade máxima de interceptação foliar com o IAF.  

O processo de enchimento e esvaziamento do reservatório de interceptação é descrito 

através das equações  A.2,  A.3 e  A.4. Quando o reservatório de interceptação está cheio, o 

volume precipitado alcança integralmente a camada superficial do solo. 

 



  

111 

 

i

k

ji

k

ji PCSFSF  1

,,
 quando 

ji

k

ji SILPCSF 1

,
                               (A.2) 

j

k

ji SILSF ,
 quando 

ji

k

ji SILPCSF 1

,
                                   (A.3) 

)( 1

,,,

 k

ji

k

jiiji SFSFPCP                                               (A.4) 

 

onde k

jiSF ,
 é a lâmina interceptada ao final do intervalo de tempo k no bloco j da 

célula i; SILj a capacidade do reservatório de interceptação do bloco j de qualquer célula; 

1

,

k

jiSF  a lâmina interceptada ao início do intervalo de tempo no bloco j da célula i; PCi a 

precipitação sobre a cobertura vegetal em qualquer bloco da célula i; Pi,j a precipitação sobre 

a camada superficial do solo no bloco j da célula i durante o tempo k. 

O fenômeno de evapotranspiração é calculado de forma independente para a lâmina de 

água interceptada e para a camada superior do solo, conforme será descrito no item  A.1.3.2 a 

seguir. 

 

b) Equação de balanço no solo 

O balanço hídrico na camada superior do solo é calculado através da equação  A.5, 

onde ∆t é o intervalo de tempo (dias); k

jiW ,
 o armazenamento na camada superior do solo no 

bloco j da célula  i ao final do tempo; 1

,

k

jiW é o armazenamento no início do tempo; Pi,j a 

precipitação menos a evaporação para célula e blocos em questão; Ei,j a evapotranspiração no 

bloco j da célula i; Dsup a drenagem superficial no intervalo de tempo; Dint a drenagem 

subsuperficial no intervalo de tempo; Dbas a drenagem subterrânea no intervalo de tempo; Dcap 

o fluxo do reservatório subterrâneo ao longo do tempo. 

 

 tDcapDbasDDEPWW jijifijijiji

k

ji

k

ji   ).intsup( ,,,,,,

1

,,
              (A.5) 

 

Para cada instante de cálculo, os valores de k

jiW ,
 e Pi,j são conhecidos. Já os valores de 

Ei,j, Dsupi,j, Dbasi,j, Dinti,j e Dcapi,j são estimados com base nas equações  A.6 a  A.13. 

 

c) Escoamento superficial 

O escoamento superficial é dado por: 
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e por: 
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                                     ( A.7) 

 

onde ∆t é o intervalo de tempo (dias); Wmj [mm] representa o armazenamento 

máximo na camada superficial do solo no bloco j; bj é o parâmetro da relação entre 

armazenamento e saturação do solo do modelo associado ao bloco; Pi,j [mm/dia] a 

precipitação menos a interceptação ao longo do intervalo de tempo; 
ji

D
,sup  [mm/dia] o 

escoamento superficial do bloco j na célula i. 

 

 

d) Escoamento subsuperficial 

O escoamento subsuperficial é aquele que ocorre de maneira mais lenta que o 

escoamento superficial, mas mais rapidamente que o escoamento subterrâneo. As equações  

A.8 e  A.9 descrevem o escoamento subsuperficial, relacionando a condutividade hidráulica 

do solo com sua textura: 

j

jj

jji

jji
WzWm

WzW
KD


23

,

int,int .




















  quando jji WzW ,                       ( A.8) 

0
,int 
ji

D  quando jji WzW ,                                                              ( A.9) 
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onde Wzj [mm] é o limite inferior de armazenamento no solo para escoamento 

subsuperficial; 
j

K int [mm/dia] parâmetro de condutividade hidráulica, obtido na literatura para 

cada tipo específico de solo;  índice de porosidade do solo. 

 

e) Escoamento Subterrâneo 

 

Os valores de 
ji

D
,sup e 

ji
D

,int  dizem respeito ao escoamento que deixa a camada 

superior do solo, não atingindo instantaneamente a rede de drenagem, já que é amortecido por 

reservatórios lineares que retardam o avanço do fluxo. O escoamento subterrâneo 
jibasD

,
é 

calculado através de uma equação simples, possuindo apenas um parâmetro calibrável, 

conforme as equações  A.10 e  A.11: 

 

0
,


jibasD  quando 
j

k

ji WcW 1

,
                                                      ( A.10) 

 
 jj

j

k

ji

jbasjibas
WcWm

WcW
KD






1

,

,
.  quando 

j

k

ji WcW 1

,
                                  ( A.11) 

 

onde Wcj [mm] é o limite para ocorrer o escoamento subterrâneo; 
jbasK [mm/dia] o 

parâmetro de escoamento subterrâneo, que é uma constante calibrável do modelo; 
jibasD

,
 o 

escoamento subterrâneo. 

Em baixos níveis de umidade na camada superior do solo, o reservatório subterrâneo 

pode ceder do seu volume armazenado para a evapotranspiração, em áreas de descarga do 

aquífero. As equações 4.12 e 4.13 descrevem o fluxo ascendente de reposição de umidade do 

solo: 

 

jcap

j

k

jij

jicap DM
Wc

WWc
D .

1

,

,


  quando j

k

ji WcW 1

,
                             ( A.12) 

0
,


jicapD  quando j

k

ji WcW 1

,
                                               ( A.13) 
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onde Wcj [mm] é o limite de armazenamento para que ocorra o fluxo; 
jicapD

,
 [mm/dia] 

o fluxo de retorno para o solo; 
jcapDM  [mm/dia] o fluxo máximo de retorno para o solo. 

A. A. Módulo Evapotranspiração 

 

O modelo utiliza a equação de Penmann-Monteith, que pode ser aplicada diretamente 

ao tipo de cobertura vegetal, utilizando-se de valores adequados dos parâmetros, conforme a 

equação  A.14: 
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                                          ( A.14) 

 

onde EIP [m/s
-1

] é a taxa de evatranspiração da água;  [MJ.jk
-1

] o calor latente de 

vaporização; ∆ [kPa.ºC
-1

] a taxa de variação da pressão de saturação do vapor; RL 

[MJ.m
- A.

s
-1

] a radiação líquida na superfície; G [MJ.m
- A.

s
-1

] o fluxo de energia para o 

solo; A [kg.m
-3

] a massa específica do ar; w [kg.m
-3

] a massa específica da água; cp 

[kPa] a pressão de saturação do vapor; es [kPa] a pressão de saturação do vapor; ed 

[kPa] a pressão do vapor;  [kPa.ºC
-1

] a constante psicrométrica ( = 0,66); rs [s.m
-1

] a 

resistência superficial da vegetação; ra [s.m
-1

] a resistência aerodinâmica. 

 

a) Evaporação da lâmina interceptada 

 

O modelo realiza o cálculo da evaporação e da transpiração de maneira separada. A 

energia total da evapotranspiração é utilizada primeiramente para evaporar a água 

interceptada. Havendo ainda energia disponível, ela irá atender à transpiração. A 

Evapotranspiração Real (EI) é calculada através da equação 4.14: 

 

jiji EIPEI ,,   quando ji

k

ji EIPSF ,,                                            ( A.15) 

k

jiji SFEI ,,   quando ji

k

ji EIPSF ,,                                             ( A.15) 
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onde k

jiSF ,
 [mm] a lâmina interceptada; EIPi,j [mm] a evapotranspiração potencial da 

lâmina interceptada; EIi,j a evaporação real. 

Ao final do processo de evaporação, o volume restante do reservatório de 

interceptação é atualizado. 

 

b) Transpiração vegetal 

Após a evaporação do volume interceptado, apenas uma fração da demanda de 

evapotranspiração original fica disponível, calculada pela equação  A.17: 

 

ji

jiji

ji
EIP

EIEIP
FDE

,

,,

,


                                                         (4.17) 

 

onde FDEi,j é a fração da demanda de evapotranspiração; EIPi,j a evapotranspiração 

potencial da lâmina interceptada; EIi,j [mm/dia] a evaporação real da lâmina interceptada. 

A evapotranspiração calculada (Ei,j) para cada tipo de cobertura vegetal é obtida pela 

equação  A.18: 

 

jijiji EIFDEE ,,, .                                                     ( A.18) 

 

onde EIi,j é a demanda de evapotranspiração do solo no bloco j da célula i. 

 

A.3. Módulo de Escoamento nas Células 

 

O escoamento que deixa a camada superior do solo não atinge imediatamente a rede 

de drenagem, sofrendo retardo e amortecimento no interior da célula. Esse efeito é 

representado pela passagem do volume por um reservatório linear. Para cada tipo de 

escoamento, existe um reservatório independente associado. Nesses reservatórios, o 

escoamento dos diferentes blocos da célula é somado, conforme as equações  A.19,  A.20 e  

A.21: 
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,

1' sup.supsup                                            ( A.19) 
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1
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onde 1sup k

iV [m
3
] o volume no reservatório superficial da célula no início do intervalo de 

tempo; 1int k

iV [m
3
] o volume no reservatório subsuperficial da célula no início do intervalo 

de tempo; 1k

iVbas [m
3
] o volume no reservatório subterrâneo da célula no início do intervalo 

de tempo; 'supk

iV [m
3
] o volume no reservatório superficial da célula após a entrada do 

escoamento superficial; 'int k

iV [m
3
] o volume no reservatório subsuperficial da célula após a 

entrada do escoamento subsuperficial; 'k

iVbas [m
3
] o volume no reservatório subterrâneo da 

célula após a entrada do escoamento subterrâneo; nb o número de blocos em que a célula é 

dividida.  

Assim, a vazão em cada reservatório em particular é representado por uma equação 

linear simples de acordo com seu tipo, como apresentado nas equações  A.22,  A.23 e  A.24: 

 

'sup.
1

sup k

i

i

i V
TKS

Q                                                                        ( A.22) 

'int.
1

int k

i

i

i V
TKI

Q                                                                           ( A.23) 

 

'.
1 k

i

i

i Vbas
TKB

Qbas                                                                       ( A.24) 

 

onde Qsupi [m
3
.s

-1
] é a vazão de saída do reservatório superficial; Qinti [m

3
.s

-1
] é a vazão de 

saída do reservatório subsuperficial; Qbasi [m
3
.s

-1
] é a vazão de saída do reservatório 

subterrâneo; TKSi [s] é o tempo de retardo do reservatório superficial; TKIi [s] o tempo de 

retardo do reservatório subsuperficial; TKBi [s] o tempo de retardo do reservatório 

subterrâneo. 

 O valor de retardo do reservatório, em razão desse acumulo linear, é portanto distinto 

para cada tipo (subterrâneo, subsuperficial e superficial). Desta fora, o tempo de resposta para 
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cada um é também distinto, sendo que o reservatório subterrâneo possui a resposta mais lenta 

e o superficial a mais rápida. O valor de TKBi é portanto maior do que o de TKSi e TKIi 

possui valor intermediário entre os dois anteriores. O valor de TKBi, que corresponde ao 

retardo no reservatório subterrâneo, pode ser determinado pelas equações  A.25 e  A.26: 

 

               86400.Bi CTKB                                                       ( A.25) 











IR

FR

B

Q

Q

ND
C

ln

                                                        ( A.26) 

 

onde CB [dias] é o parâmetro de retardo do reservatório subterrâneo; ND é o número de dias 

de recesso no hidrograma da bacia; QFR é a vazão no final da recessão; QIF é a vazão no início 

da recessão. 

 

 A calibração dos parâmetros deve ser precedida pela regionalização de características. 

Para a obtenção dos valores de TKSi e TKIi, características físicas do relevo da bacia devem 

ser consideradas. As equações  A.27 e  A.28 descrevem o processo de cálculo desses 

parâmetros: 

 

isi TindCTKS .                                                         ( A.27) 

iIi TindCTKI .                                                         ( A.28) 

 

sendo Cs o parâmetro da propagação superficial nas células, estimado durante a calibração; CI 

o parâmetro de calibração da propagação subsuperficial da célula, estimado durante a 

calibração. O valor do tempo de concentração Tindi pode ser determinado pela equação  A.29, 

baseada na equação de Kirpich: 

 

385,0
3

.868,0.3600 











i

i
i

H

L
Tind                                           ( A.29) 

 

onde L [Km] é a largura da célula; ∆H a diferença de altitude entre o ponto mais alto e o mais 

baixo da célula. 
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 A variação de volume nos reservatórios superficial, subsuperficial e subterrâneo em 

função do tempo e da vazão de saída para cada célula pode ser calculada através das equações  

A.30,  A.31 e  A.3 A. 

 

i

k

i

k

i QtVV sup.supsup '                                                  ( A.30) 

i

k

i

k

i QtVV int.intint '                                                    ( A.31) 

i

k

i

k

i QbastVbasVbas .'                                                    ( A.32) 

 

onde ∆t é o tempo considerado (dias); k

iV sup [m
3
] é o volume no reservatório superficial da 

célula ao final do intervalo de tempo; k

iV int [m
3
] é o volume no reservatório subsuperficial da 

célula ao final do intervalo de tempo; k

iVbas [m
3
] é o volume no reservatório subterrâneo da 

célula ao final do intervalo de tempo. 

 A vazão de saída da célula é a soma das vazões dos três reservatórios distintos, 

calculada através da equação  A.33: 

 

iiii QbasQQQcel  intsup                                                        ( A.33) 

 

onde Qsupi, Qinti e Qbasi são definidos pelas equações  A.22,  A.23 e  A.24 respectivamente. 

 

A.4. Módulo de Propagação na Rede de Drenagem 

 

 

 Com base na modelagem do escoamento na fluvial, objetivando estimar a ocorrência 

de eventos anômalos, assume-se neste modelo, que todas as células que compõem a bacia se 

comunicam através de uma rede de drenagem.  

Baseando-se no quantitativo de células vizinhas, existem oito possíveis direções para 

que o fluxo gerado no interior da célula seja encaminhado para a próxima célula. O modelo 

trata diferenciadamente células fonte e células com curso d’água. As células fonte não 

possuem nenhuma célula a montante, diferentemente das células com curso d’água que 

possuem ao menos uma célula a montante. Nas células fonte é realizado apenas a propagação 

na célula, conforme descrito na equação  A.33. Já para as células com curso d’água, além da 
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propagação na célula é realizada a propagação na rede de drenagem que perpassa por essas 

células. A figura  A.7 apresenta graficamente esses conceitos: 

 

 
Figura  A.7 – Discretização de uma bacia em células e a rede de drenagem 

Fonte: (COLLISCHONN, 2001) 
 

 O modelo utiliza o método de Muskingun-Cunge (TUCCI, 2007) para relacionar a 

vazão de saída de um trecho qualquer de um rio com as vazões de entrada e saída em um 

momento anterior. A equação  A.29 estabelece esta relação: 

 

t

s

t

e

t

e

t

s QRCQRCQRCQR ... 3

1

21

1                                        ( A.34) 

 

onde 1t

sQR [m
3.

s
-1

] é a vazão de saída do trecho de rio no intervalo t + 1 através da seção S; 

t

sQR  [m
3.
s

-1
] a vazão de saída do trecho de rio no intervalo t; 1t

eQR  [m
3.

s
-1

] vazão de entrada 

no trecho do rio no intervalo t + 1; t

eQR  [m
3.

s
-1

] vazão de entrada no trecho do rio no intervalo 

t; os coeficientes C1, C2 e C3 são calculados através das equações  A.35,  A.36 e  A.37: 

 

tXK

tXK
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)1(.2

..2
1                                                           ( A.35) 

tXK

XKt
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)1(.2

..2
2                                                           ( A.36) 

tXK

tXK
C






)1(.2

)1.(.2
3                                                           ( A.37) 

onde X é o parâmetro de espaço; K [s] é o parâmetro de tempo; ∆t [s] o intervalo de tempo de 

cálculo. Os parâmetros X e K estão relacionados aos aspectos físicos de trechos de rio e são 

definidos pelas equações  A.33 e  A.34: 

 

xcSB

Q
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...
.

2

1

000

0                                                            ( A.38) 
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0c

x
K


                                                                      ( A.39) 

 

onde Q0 [m
3
.s

-1
] é a vazão de referência; c0 [m.s

-1
] a celeridade cinemática; B0 [m] a largura 

do rio; S0 [m] a declividade do trecho do rio analisado. A vazão de referência e a largura do 

rio são estimadas a partir das áreas a montante do quadrículo para o qual os cálculos estão 

sendo efetuados. O comprimento do trecho do rio e a declividade do mesmo são definidos 

para cada uma das células da grade. A celeridade cinemática pode ser obtida pela equação  

A.35: 
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0
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0
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3

5

Bn

SQ
c                                                                  ( A.40) 

 

onde n [s.m
-1/3

] é o coeficiente de rugosidade do canal dado por Manning. 

 A precisão dos resultados do método de propagação de Muskingu-Cunge atinge 

precisão análoga à ideal quando: 

 

0.)..(8,0
..

2,08,0

0

000

0  xxtc
cSB

Q
                                                ( A.41) 

 

onde ∆x [m] é o comprimento do trecho do rio; ∆t [s] o intervalo de tempo de cálculo. 

 Para se encontrar o intervalo de tempo de cálculo adequado, bem como o comprimento 

correto do trecho do rio, o modelo utiliza-se do método de Newton-Raphson. O intervalo de 

tempo resultante é diário. 

 O cálculo da vazão de referência (Q0) é necessário ao método de Muskingun-Cunge 

linear. A vazão específica (QMESP) é utilizada para regular a vazão de referência. A equação  

A.42 apresenta o processo de cálculo para esse parâmetro: 

 

DRENMESP AQQ .0                                                                  ( A.42) 

 

onde Q0 [m
3
/s]é a vazão de referência; QMESP [m

3
.s

-1
.km

-2
] é a vazão específica, igual para 

toda a bacia; ADREN [Km
2
]é a área a montante da célula. 
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 O valor da vazão de referência deve ser cerca de 70% da vazão de pico do hidrograma 

(TUCCI, 2007). O modelo apresenta pouca sensibilidade a Q0 (COLLISCHONN, 2001). 

 A largura calculada do rio pode ser obtida através de uma formulação relacionando os 

dados de área a montante de ponto e a seção transversal do canal correspondente a este ponto. 

Como a relação entre vazão e largura tende a ser descrita de forma exponencial, a equação 

genérica A.43 pode ser definida. 

 

AB 0                                                                (A.43) 

 

sendo B0 a largura calculada do canal, α e β parâmetros de regionalização da largura em 

relação à área A da bacia a montante 

 

 


