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REGIONALIZAÇÃO DE PARÂMETROS DE MODELOS HIDROLÓGICOS

Alan Michell B. Alexandre1; Eduardo Sávio Martins2; Robin T. Clarke3 & Dirceu S. Reis Jr.4

RESUMO --- O uso de modelos hidrológicos pode ter como objetivo tanto o estudo de cheias,
como o de avaliação de disponibilidades hídricas de uma bacia. Em ambos os casos, um problema
comumente enfrentado por hidrólogos é a determinação de parâmetros destes modelos em região
sem registros históricos, notadamente de vazão. O modelo hidrológico, cujos parâmetros são foco
da regionalização aqui realizada, é o SMAP. Dois de seus parâmetros são regionalizados, referentes
ao escoamento superficial (P-ES) e à capacidade de saturação do solo (SAT). O terceiro parâmetro
do modelo foi mantido constante e igual a zero, uma vez que este parâmetro refere-se ao
escoamento de base, o que em nosso ambiente semi-árido, de solos rasos e embasamento cristalino,
torna-se insignificante para a grande porção do Estado. A calibração foi feita utilizando como
função objetivo a minimização do erro das curvas de permanência das vazões observadas e
calculadas. Para a regionalização foram utilizados três métodos: uso do valor médio da série de
parâmetros calibrados nas bacias (VMC) como valor regional; “regression trees” (RT); regressões
lineares múltiplas (REG). Na comparação entre os três métodos, o método baseado na regressão é o
que apresenta os menores valores da raiz do erro quadrado médio.

ABSTRACT --- Hydrological models can be used for flood studies as well as for estimation of
water yield in a basin. In both cases, it is often the case that one needs to estimate the parameters of
the model in unguaged basins. This study focus on the regionalization of the parameters of the
SMAP model. Two of its parameters are regionalized, the (P-ES) , which refers to the surface
runoff, and (SAT) which represents the soil water storage capacity. The third parameter was kept
constant and equal to zero since it refers to the base flow, which is negligible in the semiarid with a
shallow soil on a crystaline basement. The object function employed during the process of
calibration of the model consists of minimizing the deviations between the observed and estimated
flow duration curves. Three methods were employed for regionalization of the parameters of the
SMAP model: the average of the calibrated values of all gauged basins in the region; regression
trees (RT); linear regression. These methods were compared and results show that the one based on
linear regression obtained the least root mean square error.
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INTRODUÇÃO

O conhecimento acerca do regime de vazões em uma bacia hidrográfica é fundamental nos

estudos hidrológicos que servem como base para projetos de diferentes usos de água, tornando-se

fator indispensável para um adequado gerenciamento dos recursos hídricos. Uma forma comum de

obter dados sintéticos de vazão para um local específico com pequenas séries de dados observados a

fim de estender ou corrigir falhas nestas, é a utilização dos modelos hidrológicos chuva-vazão.

Infelizmente, na maioria dos casos, nos deparamos com locais sem dados disponíveis para a

região em estudos. Nestes casos, a regionalização hidrológica é a forma encontrada para transferir

informações de locais com registros existentes para locais onde não existem dados. Diversas

técnicas de regionalização de parâmetros de modelos chuva-vazão são descritas na literatura. A

determinação da metodologia a ser utilizada em uma região específica depende de diferentes fatores

fisiográficos e climáticos que melhor expliquem o comportamento hidrológico.

A utilização de modelos chuva-vazão no Estado do Ceará torna-se fácil devido ao maior

número de registros na série de precipitação e sua melhor distribuição espacial. Já para os dados de

evapotranspiração existem poucos pontos de coleta, no entanto, estes podem ser transferidos de

bacias próximas sem grandes problemas devido a sua pequena variabilidade no semi-árido

Nordestino (o que não deixa de ser uma regionalização).

Neste estudo foi utilizado o modelo chuva-vazão SMAP (Lopes et al., 1981) onde para o

Estado do Ceará apenas dois parâmetros necessitam ser regionalizados, o que ficará evidente. Para

tal, foram utilizadas três alternativas: uso do valor médio da série de parâmetros calibrados nas

bacias (VMC) como valor regional; “regression trees” (RT); regressões lineares múltiplas (REG).

Para RT e REG foram utilizadas todas as combinações possíveis de 12 características fisiográficas e

climáticas como variáveis explanatórias das bacias de contribuição de 22 estações fluviométricas.

Os modelos resultantes foram avaliados segundo o nível de significância dos parâmetros, o

coeficiente de determinação e a raiz do erro quadrático médio.

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Regionalização de parâmetros de modelos chuva-vazão para previsão de vazão em  bacias não

monitoradas não é tarefa fácil. Apenas há poucos anos tem sido dada atenção em quantificar os

erros na transferência de dados de uma bacia monitorada para uma bacia não monitorada com

características semelhantes. A simples transferência de dados, também conhecida como

regionalização geográfica, e a regressão entre os parâmetros dos modelos tendo como variáveis



explanatórias as características fisiográficas e/ou climáticas são as formas mais comumente

utilizadas.

Trabalhos utilizando metodologias de regressão entre os parâmetros dos modelos e as

características das bacias são mais recomendáveis onde há uma maior variabilidade destes atributos

entre as bacias, e onde estes representam o real controle físico na dinâmica do balanço hídrico. A

flexibilidade e objetividade deste tipo de regionalização é um fator que também atrai os

pesquisadores, além da possibilidade de se fazer inferência sobre os resultados da regionalização.

Como exemplo do uso deste método podemos citar os estudos de Abdulla e Lettenmaier (1997) e

Yokoo et al. (2001). Nem sempre a relação entre o parâmetro do modelo e característica fisiográfica

é clara. Para tanto, pode-se utilizar o artifício da transformação das variáveis explanatórias, da

variável dependente ou ambas como em Funke (1999).

A metodologia de regionalização através de regressões, como citada nos artigos acima, tem

sido comparada com diferentes técnicas de regionalização geográfica. Este tipo de comparação é

bem documentada em trabalhos como o de Kokkonen et al. (2003), Abdulla e Lettenmaier (1997) e

Merz e Bloschl (2004). Kokkonen et al. (2003), utilizando  a bacia experimental de Coweeta na

Carolina do Norte (EUA), e Abdulla e Lettenmaier (1997), estudando 40 bacias localizadas nos

Rios Vermelho e Arkansas, verificaram que a eficiência dos métodos de regionalização através de

modelos de regressão obtiveram resultados melhores que outras técnicas de regionalização

geográfica apresentadas. No entanto, o estudo realizado por Merz e Bloschl (2004) obteve

resultados diferentes para as bacias da Áustria. Neste os autores concluíram que os métodos

baseados somente na proximidade espacial obtiveram performances significativamente melhores do

que qualquer um dos métodos de regressão baseados nos atributos fisiográficos e climáticos das

bacias. Estes resultados podem ser explicados pela pequena variação dos atributos entre as bacias.

Em estudo recente realizado por Diniz e Clarke (2001) para o modelo chuva-vazão SMAP em

14 bacias localizadas no Nordeste Brasileiro, é estabelecida uma relação entre os parâmetros

calibrados e as características físicas das bacias através do uso de uma rede neural artificial. No

processo de calibração dos parâmetros do modelo foi utilizado o algoritmo SCE-UA. Este realiza

uma pesquisa do ótimo global baseado em mecanismos de seleção e genética natural.  As bacias

foram omitidas, uma por vez, e estimado os parâmetros para esta bacia omitida, o que permitiu a

comparação entre os parâmetros calibrados e os estimados para cada bacia omitida, resultando em

coeficientes de determinação variando entre 89,3 e 99,6%. Os resultados obtidos na fase de

treinamento da rede mostraram uma variação muito grande na validação cruzada, de 32 a 95,6%,

sendo estes explicados pelo fato de as bacias estarem provavelmente em regiões com diferenças

hidrológicas. A correlação entre as vazões observadas e calculadas pelo modelo SMAP obtiveram



coeficientes de determinação entre 73,5 e 98,8%, com média igual a 90,7% para as 14 bacias

estudadas.

Caracterização dos dados

Para este estudo foram utilizadas 22 estações fluviométricas (ver Figura 1) que cobrem

aproximadamente 50% do Estado do Ceará (-02°46’,-41°26’ e -37°13’,-07°50’) e parte do Estado

do Piauí. As estações utilizadas tiveram como prerrogativa possuir uma série de no mínimo 10 anos

de dados e não estar sob a influência de reservatório artificial. A média de registros nas estações é

de 28 anos com registros variando entre 13 e 62 anos. As variáveis explanatórias utilizadas neste

estudo, e suas respectivas amplitudes são apresentadas na Tabela 1.

Figura 1 – Distribuição espacial das 22 estações fluviométricas utilizadas e suas respectivas bacias
de contribuição.



Tabela 2 – Características fisiográficas e climáticas utilizadas como variáveis explanatórias
regionalização dos parâmetros do modelo chuva-vazão SMAP.

Variável Mínimo Máximo
Declividade - D (m/km) 1,7 22,5
Precipitação média - P (mm) 259 1305
Comprimento do talvegue - CT (km) 32 264
Área de contribuição da estação fluviométrica - A (km2) 245 20609
Comprimento total de drenagem - CTD (km) 193 14309
Densidade de drenagem - DD (km-1) 0,53 0,99
Capacidade de armazenamento do solo CAD (mm) 45 115
Curve number médio – CN (mm) 69,7 88,3
Índice de compacidade da bacia - Kc 1,27 1,86
Direção dominante do rio principal - Dir 1 8
Parcela da bacia no cristalino - Cr 0 1
Espelhos de lagos naturais e artificiais na bacia L (m2/km2) 131 6146

Fonte: Agência Nacional de Águas - ANA

A idéia conceitual de regionalização de parâmetros de modelos chuva-vazão

A Figura 1 mostra a idéia conceitual de regionalização de parâmetros para qualquer que seja o

modelo chuva-vazão e independente no número de parâmetros a serem calibrados e regionalizados.

O restante desta seção explica detalhadamente a utilização deste conceito utilizando a regressão

como forma de regionalização.

Figura 1 – Idéia conceitual de regionalização de modelos chuva-vazão (Wagener et al., 2004).

A estrutura do modelo local é interligada com uma bacia monitorada através dos dados de

entrada do modelo hidrológico (I), fruto do levantamento feito nestas bacias, onde com estes dados

(I) o modelo pode gerar os parâmetros (θ) para a bacia monitorada em questão. Repetindo este

processo para cada uma das “N” bacias monitoradas forma-se um conjunto de parâmetros locais.

Determinando as características fisiográficas e climáticas (Ψ) das N bacias, e de posse do conjunto



de parâmetros locais, pode-se criar uma estrutura do modelo regional (regionalização) onde as

regressões são feitas utilizando os parâmetros do modelo hidrológico (θ) como variáveis

dependentes e as características fisiográficas e climáticas das bacias (Ψ) como variáveis

explanatórias que deverão explicar a variabilidade de cada um dos parâmetros do modelo

individualmente. Desse modo utilizando na estrutura do modelo regional as características

fisiográficas e climáticas de uma determinada bacia não monitorada (Ψ*) obtêm-se os parâmetros

sintéticos para esta bacia (θ*). Logo, com os parâmetros obtidos pela regressão para a bacia não

monitorada (θ*) e os dados desta bacia necessários para a entrada no modelo chuva vazão (I*)

pode-se utilizá-los na estrutura do modelo local, gerando assim uma série de vazões sintéticas (Q*)

para a bacia não monitorada em estudo.

Regressão linear

O Estimador Regional de θ é aqui identificado relacionando os estimadores locais,

denominado θ̂ i para um dado local i, às características físicas e climáticas das bacias utilizando a

formulação (1)
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onde Aij (j=1…p) são as características físicas e climáticas utilizadas no modelo de regressão, β0 é a

componente constante, βj são os coeficientes das variáveis explanatórias e εi é o erro do modelo.

Em notação matricial o modelo pode ser escrito da seguinte forma
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O estimador de β é determinado resolvendo a equação (3)
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onde: iθ̂  é o valor estimado para estação i e iθ  é o valor amostral para mesma estação.

Regressão linear “Regression Tree”

Uma árvore de decisão é um modelo lógico representado como uma árvore binária (dividido

em dois caminhos) que mostra como o valor da variável dependente pode ser previsto a partir de

valores de uma série de variáveis explanatórias. Como uma árvore real, a árvore de decisão tem

uma “raiz”, que é o nó inicial a partir do qual todos os caminhos se derivam, um “ramo”, possível

caminho na estrutura, e “folhas”, nós intermediários ou finais. Neste estudo as “regression trees”

foram geradas a partir software DTREG (DTREG, 2004).

O processo usado para dividir um nó é o mesmo se o nó é primário ou secundário com nível

muito remoto na árvore. A diferença está apenas na série de dados e não em como será dividido.

Esta divisão é realizada entre cada valor discreto de uma variável explanatória, e é repetida

movendo o ponto de divisão para cada ponto possível, sendo o número de divisões avaliadas iguais

aos números de valores discretos da variável explanatória menos um. O ponto divisor de maior

aproveitamento (menor variância) entre os analisados é salvo como o melhor ponto possível para

aquela variável no nó em questão. Este processo é então repetido para cada uma das variáveis

explanatórias disponíveis, e o melhor ponto divisor encontrado entre todas as variáveis é utilizado

como o realizador da atual divisão. Continuando o processo de ramificação dos nós temos a árvore

de decisão para os valores das variáveis dependentes de acordo com o intervalo das variáveis

explanatórias.

De posse da árvore de decisão, a predição é feita pela entrada da estrutura da árvore, na raiz, e

seguindo os ramos a esquerda ou a direita baseado nos valores das variáveis explanatórias até o nó

final. Cada nó mostra o intervalo da variável explanatória a qual este nó representa, o número de

dados localizados neste intervalo e o peso dados a estes valores, o valor mais adequado para a

variável dependente com o respectivo desvio padrão deste valor para a série de dados que

determinaram o nó.

Descrição do modelo chuva-vazão SMAP

O modelo chuva-vazão SMAP (Lopes et al.,1981) tem uma estrutura relativamente simples,

cujos parâmetros são relacionados com parâmetros físicos da bacia. Neste modelo, o número de

parâmetros que dependem de calibração são reduzidos ao máximo, o que permite a determinação

dos valores ótimos globais com maior facilidade permitindo a regionalização dos mesmos. O SMAP

utiliza como dados de entrada a precipitação mensal (P) em mm; a evapotranspiração potencial (EP)



mensal em mm; a área da bacia hidrográfica em km2; a taxa de deplecionamento (K), que gera o

escoamento de base variando de 1 a 6; e a taxa de umidade do solo inicial (TUin). Já os parâmetros

do modelo a serem calibrados são: P-ES – resultado da precipitação subtraída da parcela transferida

ao escoamento superficial, variando entre 400 e 5000; SAT – capacidade de saturação do solo,

variando entre 0,1 e 10; CREC – coeficiente de recarga, parâmetro relacionado com a

permeabilidade na zona não saturada do solo, variando de 0 a 70.

Calibração do modelo chuva-vazão SMAP

Como em Yu e Yang (2000), aqui foi utilizada a curva de permanência como função objetivo

(F.O.) no processo de calibração dos parâmetros do modelo chuva-vazão. Assim a função objetivo é

definida na equação (4)

�
=

−
=

�

��
�
���

�
���

�
���

�

��
���               (4)

onde: s
Pi%Q é a vazão com probabilidade de excedência (Pi%) na curva de permanência observada,

c
Pi%Q  é a vazão do percentual excedente (Pi%) na curva de permanência calculada e n é o numero

dos vários percentuais excedência utilizada para gerar a curva de permanência (i.e. n=10,  P1%=1%,

P2%=10%, P3%=20%, ... , P10%=90%).   

A Figura 2 apresenta o processo de regionalização dos parâmetros do modelo chuva-vazão

de duas formas. A primeira faz uso de todos os parâmetros identificados na calibração (usando

como F.O. a equação (1) para uso em modelos de regressões lineares que utilizam características

fisiográficas e climáticas como variáveis explanatórias. A alternativa a esta regionalização direta

seria identificar um modelo regional para a curva de permanência, e sua utilização na calibração dos

parâmetros do modelo SMAP para uma bacia sem dados de vazão, mas com dados de precipitação e

evapotranspiração. Esta última alternativa não foi aqui explorada, e é aqui mencionada como

sugestão de trabalhos futuros.
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Figura 2 – regionalização de parâmetros de modelo hidrológicos a partir da curva de permanência.

A eficiência da calibração foi quantificada utilizando a formulação proposta por Nash e

Sutcliffe (1970):
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onde  � é vazão observada, � " é a vazão modelada e � é a vazão média da série de vazões

observadas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Analisando os parâmetros do modelo SMAP a serem calibrados e regionalizados percebeu-se

que o parâmetro relativo ao coeficiente de recarga (CREC), relacionado com a permeabilidade na

zona não saturada do solo, poderia ser retirado da calibração e regionalização. Estando a região de

estudo situada no semi-árido, pode ser feita uma simplificação adotando-se este parâmetro com um

valor constante igual a zero.

As calibrações dos dois parâmetros restantes, P-ES e SAT, foram feitas utilizando como

função objetivo a minimização do erro das curvas de permanência das vazões observadas e

calculadas de acordo com a equação (4).

Como primeira alternativa para a regionalização dos parâmetros do modelo SMAP foi

utilizado o valor médio da série de parâmetros calibrados nas bacias (VMC) como valor regional.

Comparando os valores calibrados e o valor regional, retirando uma estação por vez, foram obtidos

os valores da raiz do erro quadrado médio (REQM) para os parâmetros P-ES e SAT.

Também foi empregado “regression trees” (RT) para cada um dos parâmetros do modelo

hidrológico, utilizando como variáveis explanatórias as características fisiográficas e climáticas

com melhor coeficiente de correlação com a série de parâmetros calibrados nas respectivas bacias.



Os modelos regionais para os parâmetros P-ES e SAT podem ser observados na Figura 3 (a) e (b)

respectivamente.

     
(a)     (b)

Figura 3 – Modelo regional do parâmetro P-ES (a) e SAT (b) utilizando “regression trees”

Foi omitida uma bacia por vez e estimado os parâmetros para a bacia omitida através da RT

gerada com as bacias restantes. A comparação entre os parâmetros calibrados e os estimados

possibilita a determinação do REQM para cada um dos parâmetros.

Adicionalmente foram testados modelos de regressão múltipla OLS (REG), 8192 modelos no

total, para cada um dos parâmetros utilizando todas as combinações possíveis das doze

características das bacias. Destes foram selecionados os modelos que obtiveram parâmetros

significativos ao nível de 95%.

Para o parâmetro P-ES 6 modelos mostraram caracterização aceitável segundo os critérios de

performance pré-estabelecidos. Estes utilizaram como variáveis explanatórias a combinação das

características: declividade, precipitação média, capacidade de armazenamento do solo, CN médio e

a parcela da bacia situada no cristalino.

Já para o parâmetro SAT, apenas 3 modelos mostraram caracterizações aceitáveis segundo os

mesmos critérios adotados para o P-ES. Estes utilizaram como variáveis explanatórias a

combinação das características: área da bacia, comprimento total de drenagem, densidade de

drenagem, e a parcela da bacia situada  no cristalino.



As Tabelas 2 e 3 apresentam o coeficiente de determinação e a raiz do erro quadrado médio

para os modelos dos parâmetros P-ES e SAT, respectivamente. Nestas tabelas as variáveis

explanatórias foram centralizadas pelo valor médio da respectiva variável para todas as bacias. Pela

análise dos coeficientes, verifica-se que todos os coeficientes são significantes ao nível de confiança

de 99%, com exceção daqueles indicados por * que são significativos ao nível de 95%.

Tabela 2 – Modelos de regressão do parâmetro P-ES do SMAP
CoeficientesModelos Const’ D’ P’ CAD’ CN’ Cr’ R2 REQM

1 4,79 --- --- --- --- --- 0 1,54
(0,32) --- --- --- --- ---

2 4,79 --- --- --- 0,198* -0,028* 0,35 1,40
(0,27) --- --- --- (0,075) (0,011)

3 4,79 --- --- 0,056 --- --- 0,32 1,32
(0,27) --- --- (0,018) --- ---

4 4,79 --- 0,004 --- --- --- 0,36 1,41
(0,26) --- (0,001) --- --- ---

5 4,79 --- 0,003* 0,041* --- --- 0,51 1,22
(0,24) --- (0,001) (0,017) --- ---

6 4,79 0,171* --- --- --- -0,026* 0,35 1,62
(0,27) (0,064) --- --- --- (0,011)

Parâmetros significativos ao nível de confiança de 99%, exceto (*) 95%.
D’ – declividade, P’ – precipitação média, CAD’ – capacidade de armazenamento do solo, CN’ – curve
number e Cr’ - parcela da bacia situada no cristalino. Todos estes normalizados por suas respectivas médias.
Desvio padrão de cada coeficiente encontra-se entre parêntesis abaixo de seu valor identificado.

Tabela 3 – Modelos de regressão do parâmetro SAT do SMAP
CoeficienteModelos Const.’ A’ CTD’ DD’ Cr’ R2 REQM

1 1408 --- --- --- --- 0 775
(159) --- --- --- ---

2 1408 --- --- --- -22,9 0,61 472
(95) --- --- --- (3,72)

3 1408 -0,51* 0,74* -4114,5* --- 0,35 678
(134) (0,20) (0,26) (1512,8) ---

Parâmetros significativos ao nível de confiança de 99%.
A’ – área da bacia, CTD’ – comprimento total de drenagem, DD’ – densidade de drenagem e Cr’ - parcela da
bacia situada no cristalino. Todos estes normalizados por suas respectivas médias.
Desvio padrão de cada coeficiente encontra-se entre parêntesis abaixo de seu valor identificado.

Usando a raiz do erro quadrado médio e coeficiente de determinação como critérios de

performance para a seleção do modelo do parâmetro P-ES, ambos os critérios apontam para o

mesmo modelo, o de número 5, com raiz do erro quadrado médio e o coeficiente de determinação

iguais a 1,22 e 51% , respectivamente. Assim, o modelo assumido como regional para o parâmetro



SAT é o modelo 5. O modelo regional para P-ES, dado pela equação 7.3, está expresso em função

das características fisiográficas/climáticas, e não do seu correspondente normalizado.

CAD041,0P0034,0888,0]ESP[E ++−=−   (6)

onde P - precipitação média em mm e CAD - capacidade de armazenamento do solo em mm.

Para os modelos do parâmetro SAT, ambos os critérios de performance apontam para o

mesmo modelo, o de número 2, com raiz do erro quadrado médio e o coeficiente de determinação

iguais a 472 e 61% , respectivamente. Assim, o modelo assumido como regional para o parâmetro

SAT é o modelo 2. O modelo regional para SAT, dado pela equação 7.4, está expresso em função

das características fisiográficas/climáticas, e não do seu correspondente normalizado.

Cr9,224,3213]SAT[E −=    (7)

onde Cr é a parcela da bacia situada no cristalino.

Para a maior acuracidade dos resultados das regressões é importante utilizar as variáveis

dentro da variação dos dados utilizados no modelo identificado, estando P entre 259 e 1305 mm,

CAD entre 45 e 115 mm e Cr entre 0 e 100%.

Análise das metodologias utilizadas

Para a comparação entre as metodologias de regionalização utilizados neste estudo, foi

utilizada a raiz do erro quadrado médio (REQM) com valores apresentados na Tabela 7.3. Nesta

tabela podemos observar que os menores erros do parâmetro P-ES e SAT são os obtidos pela

metodologia de regressão (REG) e que as metodologias VMC e RT obtiveram valores bem

aproximados para o parâmetro SAT, comportamento este diferente do verificado para o parâmetro

P-ES.

Tabela 4 – raiz do erro quadrado médio dos parâmetros do SMAP regionalizados pelos métodos
VMC, RT e REG.

REQMMetodologia
P-ES SAT

VMC 1,50 740
RT 1,72 744

REG 1,22 472



Assim como na calibração, a eficiência das curvas de permanências geradas nos modelos

regionais dos diferentes métodos também foi quantificada segundo Nash e Sutcliff (1970) como é

apresentado no gráfico da Figura 4. Neste gráfico pode-se observar que, de uma maneira geral, o

método REG tem o melhor desempenho mesmo que em algumas estações as eficiências sejam

menores que as observadas nos outros métodos, ou que os valores da eficiência estejam bem

distantes dos valores calibrados. Além da geração de eficiência negativa para a estação 17. Para o

RT são produzidos 3 valores negativos de eficiência e VMC 4 valores negativos. O que significa

que, para estas estações com eficiência negativa, o erro quadrado entre os valores de vazão

observada e modelada é maior que a variância da série de dados observados.
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Figura 4 – Eficiência da calibração dos modelos regionais de cada uma das metodologias utilizadas

Análise da continuidade hidrológica

A análise da continuidade hidrológica não foi realizada para todas as bacias conectadas

devido a algumas destas não terem períodos de calibração em comum. Portanto, esta análise foi

realizada em apenas quatro conjuntos, onde foram comparadas as vazões estimadas e calibradas

(ver Figuras 5 a 8).

Verifica-se uma anomalia na análise da continuidade das estações 17 e 16 (Figura 8). Isto se

deve em parte à baixa eficiência na calibração (0,59) e na estimativa das vazões através dos

parâmetros regionais (-1,33) da bacia 17 (Ver figura 4). Porém, vale ressaltar que a baixa eficiência



na calibração da estação 17 explica por si só o problema de continuidade verificado. Podemos

observar como exemplo a estação 15 que obteve valor de eficiência na calibração de 0,50, menor

que o determinado pela estação 17, ainda assim o valor da eficiência utilizando parâmetros

regionais é positiva igual a 0,37. As Figuras 9 e 10 mostram os ajustes ruins entre as vazões

calculadas e observadas tanto na calibração quanto utilizando os parâmetros regionalizados para

estação 17.
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Figura 5 – Análise da continuidade hidrológica das bacias 12 e 9.
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Figura 6 – Análise da continuidade hidrológica das bacias 16 e 15.
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Figura 7 – Análise da continuidade hidrológica das bacias 17 e 16.
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Figura 8 – Análise da continuidade hidrológica das bacias 18 e 17.
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Figura 9 – Ajuste das vazões observadas e calculadas para estação 17 na calibração do modelo com
valores calibrados iguais a 7,36 e 1884,7 para os parâmetros P-ES e SAT, respectivamente.
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Figura 10 – Ajuste das vazões observadas e calculadas para estação 17 através das equações 3 e 4
com valores estimados iguais a 5,15 e 1940,0 para os parâmetros P-ES e SAT, respectivamente.



CONCLUSÕES

Devido a nossa área de estudo estar localizada no semi-árido, apenas dois parâmetros do

modelo chuva-vazão SMAP necessitam ser calibrados e regionalizados, o do escoamento superficial

(P-ES) e da capacidade de saturação do solo (SAT). O parâmetro (CREC) que representa a

capacidade de recarga do solo foi considerado como constante e igual a zero. A calibração foi feita

utilizando como função objetivo a minimização do erro das curvas de permanência das vazões

observadas e calculadas, o que mostrou uma eficiência, segundo a formulação de Nash e Sutcliff,

com média de 76,3%.

Para a regionalização foram utilizados três métodos: uso do valor médio da série de

parâmetros calibrados nas bacias (VMC) como valor regional; “regression trees” (RT); regressões

lineares múltiplas (REG). Para RT e REG foram utilizadas todas as combinações possíveis de 12

características fisiográficas e climáticas como variáveis explanatórias. Os modelos resultantes

foram avaliados segundo o nível de significância dos coeficientes dos modelos, o coeficiente de

determinação (R2) e a raiz do erro quadrado médio (REQM). Já para VMC foi utilizado apenas o

REQM como critério de performance.

Utilizando a metodologia RT os modelos que mostraram melhores desempenhos foram: no

parâmetro P-ES utilizando como variáveis explanatórias a precipitação média (P), a parcela da bacia

situada no cristalino (Cr), o curve number médio (CN) e índice de compacidade da bacia (Kc); e no

parâmetro SAT utilizando o comprimento total de drenagem (CTD), o comprimento do talvegue

(CT) e o Cr.

Na regionalização (REG) foram gerados 8192 modelos de regressão OLS (Ordinary Least

Squares – mínimos quadrados), para cada um dos parâmetros, utilizando como variáveis

explanatórias doze características fisiográficas e climáticas das bacias. Entre estes foram

selecionados aqueles cujos coeficientes fossem significantes estatisticamente ao nível de 95%.

Para o parâmetro P-ES, o modelo 5 foi assumido como modelo regional. Este tem um R2 de

0,51 e REQM de 1,22 e utiliza como variáveis explanatórias a precipitação média e a capacidade de

armazenamento do solo.

Para o parâmetro SAT, foi escolhido como modelo regional o modelo 2 que tem um R2 de

0,61 e REQM de 472. Este modelo utiliza como variáveis explanatórias apenas a parcela da bacia

situada no cristalino.

Na comparação entre os três métodos pode-se observar que os menores valores para a raiz do

erro quadrático médio (REQM) do parâmetro P-ES e SAT são os obtidos pela metodologia de

regressão (REG), igual a 1,22 e 472, respectivamente.



Assim os modelos regionais escolhidos para o modelo chuva-vazão SMAP são:

CAD041,0P0034,0888,0]ESP[E ++−=−  com R2 de 0,51 e REQM de 1,22 onde P é a precipitação

média e CAD é a capacidade de armazenamento do solo, ambos em mm; e Cr9,224,3213]SAT[E −=

com R2 de 0,61 e REQM de 472 onde Cr é a parcela da bacia situada no cristalino.
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