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O EMBATE ENTRE CALIBRAÇÃO MANUAL E AUTOMÁTICA: 
implicações na previsão hidrológica utilizando modelo chuva-vazão. 

 
Angelo Breda1; Eduardo Alvim Leite1; Lívia Souza Freire1 & José Eduardo Gonçalves1 

 
RESUMO --- Os modelos conceituais chuva-vazão apresentam parâmetros que precisam ser 
ajustados à realidade da bacia hidrográfica. Este ajuste pode ser realizado manualmente pelo 
usuário, com base em seu conhecimento empírico, ou através do emprego de um método de 
otimização autônomo. No intuito de comparar a diferença entre estes métodos, foi elaborado um 
sistema de previsão de vazão horário e, nele, aplicados conjuntos de parâmetros obtidos por formas 
diferentes. O foco do sistema é a previsão de cheias no Município de União da Vitória, sendo que 
também foram avaliadas as previsões feitas em outros pontos à montante desta cidade. Os 
resultados mostraram que, na média, as vazões previstas apresentaram erros semelhantes em todos 
os cenários de parâmetros simulados. Todavia, em previsões de curto prazo, de até 48 horas, quando 
em altas vazões, o uso de parâmetros ajustados automaticamente apresentou erros menores. Do 
oposto, para situações de previsão em baixas vazões, o uso dos parâmetros ajustados manualmente 
foi superior. 
 
ABSTRACT --- The parameters of conceptual rainfall-runoff hydrologic models need to be 
adjusted to fit the modeled hydrograph with the real watershed stream flow observations. This stage 
can be done manually, changing parameters values by a try and error process, or using an automatic 
optimization method. Intending to compare these methods, a hourly hydrologic forecast system was 
prepared and provided with different groups of parameters. This system focus on flooding forecast 
at União da Vitória city, for that forecasts in upstream points were too considered at the analysis 
stage. The results for the RMSE for the whole tested period didn’t appoint any conclusive 
difference between the application of manually adjusted parameters and automatic adjusted ones. 
However, short time forecasts – up to 48 hours – for high levels of stream flow presented smaller 
errors when done by the systems provided with automatic adjusted parameters. On the other hand, 
forecasts realized at low stream flow times showed better results when the manually adjusted 
parameters were applied.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

Empregados como ferramenta de gestão de recursos hídricos, os modelos hidrológicos visam 

estimar variáveis da fase terrestre do ciclo hidrológico, tal como a vazão de um corpo hídrico ou o 

estado de umidade do solo. Diferentes abordagens já foram aplicadas para solucionar estas 

questões, levando à confecção tanto de modelos estatísticos como físicos ou determinísticos. A 

escolha do modelo hidrológico a ser adotado é uma etapa que precisa ser ponderada, pois há 

métodos que são mais recomendados para a simulação de determinados processos, em relação a 

outros. Outras questões, como a disponibilidade de dados de monitoramento ou informações sobre a 

dinâmica da bacia hidrográfica, também influem na escolha do modelo (Tucci, 1998). 

Contudo, os modelos ditos conceitual chuva-vazão contam com um amplo histórico de 

aplicação na simulação de curto prazo, normalmente integrados com passo de tempo diário, ou 

inferior (Singh, 1995; Cunha, 2004). Esta classe de modelo hidrológico caracteriza-se pela 

representação, de maneira realista, dos sub-processos e relações envolvidas no processo chuva-

vazão. Eles representam os processos hidrológicos através de equações, tanto analíticas quanto 

empíricas, as quais contam com parâmetros relacionados às características próprias da bacia 

hidrográfica. A etapa de ajuste dos parâmetros exige do usuário um maior grau de conhecimento 

sobre o comportamento do modelo, o objetivo ao qual se espera que o modelo atenda e, a qualidade 

e representatividade dos dados hidrológicos. 

Esta etapa de ajuste dos parâmetros pode ser feita através de um método interativo, de 

tentativa e erro, ou então através de rotinas computacionais que empregam métodos matemáticos 

para busca de um conjunto de parâmetros satisfatórios (Collischonn e Tucci, 2003). Exatamente 

deste ponto é que nasce a discussão entre o método mais apropriado para se calibrar os parâmetros 

de um modelo hidrológico. O ajuste manual conta com a experiência e capacidade de análise 

subjetiva do usuário. Este, que já dispõe de um conhecimento prévio do comportamento hidrológico 

na bacia hidrográfica, altera os valores dos parâmetros conforme lhe pareça mais conveniente à 

aplicação do modelo. Através de uma análise visual comparativa entre séries de vazões modeladas e 

observadas, ou através de parâmetros estatísticos, o usuário determina quando o conjunto de 

parâmetros aplicados gerou um resultado satisfatório. Entretanto o processo é demorado e pouco 

refinado. Por outro lado, o método de busca automática é realizado através de um ambiente 

computacional, o que permite uma quantidade de interações muito maior. Disto resulta-se um 

conjunto de parâmetros mais refinados, obtidos em menos tempo, mas que guiam o comportamento 

do modelo pela característica específica da função objetivo utilizada. 
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Através da comparação dos resultados das simulações de previsão hidrológica, este trabalho 

tem por objetivo investigar a diferença, ou similaridade, do uso de parâmetros obtidos tanto 

manualmente, como automaticamente. Para tanto foi utilizado um sistema de previsão de vazão 

para a bacia do Alto Iguaçu, o qual utiliza um modelo conceitual chuva-vazão. Os parâmetros deste 

modelo, para as diversas sub-bacias da região, foram ajustados automaticamente através de um 

método de minimização da função objetivo. A fim de verificar também o impacto da escolha da 

função objetivo na calibração automática, foram testadas duas funções diferentes. Os conjuntos de 

parâmetros obtidos foram então empregados no sistema de previsão hidrológica e seus resultados, 

comparados aos obtidos pelo uso dos parâmetros ajustados manualmente. 

A próxima seção deste artigo assiste o leitor com uma breve descrição: da região de estudo, 

do modelo hidrológico utilizado, do método de calibração automático implementado e das 

ferramentas estatísticas utilizadas para avaliar os resultados. A terceira seção compreende a 

apresentação e discussão dos resultados obtidos. Conclusões sobre o trabalho e sugestões para 

investigações futuras foram agrupados na quarta e última seção. 

 

2. DISCUSSÕES E MÉTODOS 

 

Para que se chegasse aos resultados que são apresentados mais adiante, houve uma longa 

etapa de aquisição de conhecimentos e de construção de um sistema de previsão hidrológica. Parte 

deste processo é descrito brevemente nesta seção, visando uma apresentação sintética que fomente 

os questionamentos mais relevantes, referentes: à área de estudo, ao sistema de previsão de vazão, 

ao método de calibração automática e, aos parâmetros estatísticos utilizados para avaliar os 

resultados. Todavia, este ambiente de simulação hidrológica tem sua descrição mais completa e 

precisa apresentada em Breda (2008). 

 

2.1. Área de estudo e o sistema de previsão hidrológica 
 

O município paranaense de União da Vitória é uma região eventualmente afetada por 

enchentes intensas. Localizado a aproximadamente 200 km de Curitiba, na divisa com o estado de 

Santa Catarina, este município ocupa uma grande faixa da região ribeirinha do Rio Iguaçu, de modo 

que grandes aumentos no nível deste rio acarretam na inundação de uma extensa área do município. 

Além do próprio regime hidrológico da região, a construção da barragem da usina hidrelétrica de 

Foz do Areia, a 106 km a jusante de União da Vitória, interfere no nível do rio neste município. 

Devido ao efeito de remanso ocasionado pelo lago da barragem, as enchentes naturais podem ser 

agravadas. 
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Com vistas a minimizar os efeitos destas cheias, o Instituto Tecnológico SIMEPAR vem 

desenvolvendo um sistema de previsão hidrológica a curto prazo para toda a bacia do Rio Iguaçu. 

Denominado de Sistema de Previsão e Simulação Hidrológica do Iguaçu (SISPSHI), atualmente em 

estágio operacional pelo SIMEPAR, ele vem sendo utilizado como uma ferramenta na detecção de 

cheias severas. 

Para o presente trabalho foi considerada apenas a região da bacia hidrográfica do Rio Iguaçu, 

que contribui para a vazão na seção do rio localizada na cidade em questão. Esta região compreende 

uma área total da ordem de 24.000 Km2. Com o intuito de acompanhar o estado hidrológico mais 

detalhadamente em toda a região, assim como realizar previsões de vazão para pontos mais a 

montantes de União da Vitória, a área de estudo foi dividida em nove sub-bacias hidrográficas, 

conforme observado na Figura 1. As sub-bacias são referenciadas neste trabalho por uma ordenação 

numérica, sendo que este seqüenciamento e informações relevantes para cada uma dessas áreas são 

apresentados na Tabela 1. 

 

Figura 1 – Localização e divisões da bacia hidrográfica do Rio Iguaçu, para a área de contribuição 

até União da Vitória 

 

O SISPSHI é constituído, basicamente, por três módulos. O primeiro módulo é responsável 

pela consulta e verificação de consistência, dos dados hidro-meteorológicos monitorados pelos 

postos telemétricos da região. Cabe também a este módulo organizar estas informações de modo 

que possam ser utilizadas na etapa de simulação hidrológica. Assim, a estimativa da chuva média 

nas sub-bacias, e o total da vazão líquida proveniente de montante são calculados e formatados para 

o uso posterior. O segundo módulo se encarrega de consultar e organizar a previsão de chuva para 

as próximas 24 horas. Esta previsão é realizada pelos meteorologistas do SIMEPAR, que através de 

critérios subjetivos, indicam classes de intensidade de chuva em horizontes de seis horas. O terceiro 
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módulo fica responsável pela modelagem hidrológica, onde é realizada a previsão da vazão em cada 

sub-bacia. O período total de previsão contempla um intervalo de 72 horas à frente, sendo geradas 

previsões para cada uma destas 72 horas. 

 

Tabela 1 – Informações sobre as sub-bacias da região de estudo 

Bacia Hidrográfica 
Vazão Média 

(m3/s) 
Vazão Máxima 

Observada (m3/s) 
Área Total De Drenagem 

(Km2) 
B1 – Rio Negro 74,0 487,4 3.379 

B2 – Porto Amazonas 79,7 604,0 3.662 

B3 – São Bento 33,9 156,9 2.012 

B4 – Pontilhão 48,7 235,5 2.190 

B5 – Santa Cruz do Timbó 74,5 561,3 2.698 

B6 – São Mateus do Sul 105,0 733,2 6.065 

B7 – Divisa 151,6 622,0 7.970 

B8 – Fluviópolis 392,0 2.013,4 18.300 

B9 – União da Vitória 528,3 2.734,7 23.993 
 

 No caso deste trabalho foi utilizada uma adaptação mais simples do SISPSHI. Como a 

intenção é de investigar o efeito da substituição dos parâmetros do modelo hidrológico, fez-se 

necessário executar o sistema diversas vezes, para um longo período de monitoramento. Portanto, 

um módulo de assimilação de dados não foi necessário, uma vez que as simulações se deram sobre 

séries de registros passados, já consistidos e organizados. No total, foram utilizados dados de um 

período de 11 anos, registrados entre 1998 e 2008. Deste período foram separados cinco anos para a 

etapa de calibração, de 1998 a 2002, enquanto que os seis anos restantes, 2003 a 2008, foram 

empregados na contabilização dos índices estatísticos, apresentados na seção de resultados deste 

trabalho. 

 O módulo de preparação dos dados de previsão de chuva também não foi incluído. Em todas 

as simulações foi utilizada a suposição de que não ocorreria chuva nas próximas 72 horas, ou seja, 

previsão de chuva nula. 

 Por fim, a etapa de simulação e previsão hidrológica foi realizada de modo bastante similar 

ao modo operacional. O SISPSHI é acionado quatro vezes por dias, a cada seis horas, a partir das 

quais é simulado um período de 1500 horas anteriores, e 72 horas posteriores, que é o período de 

previsão. A simulação de um período passado é necessária para corrigir o estado de umidade do 

solo, que é dado como condição inicial. O sistema encarrega-se de simular cada sub-bacia em 

separado, ordenado conforme a seqüência da Tabela 1, de modo que as bacias internas usem as 

vazões previstas nas bacias anteriores, para computar a contribuição de montante no período de 
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previsão. Neste trabalho, o sistema foi implementado de forma a simular esta mesma operação, 

porém de forma continua, de modo a gerar o histórico de vazões previstas entre 2003 e 2008, para 

que pudessem ser computados índices estatísticos com base no horizonte de previsão. 

 

2.2. Modelo hidrológico 
 

Oriundo de uma série de modificações e simplificações do modelo Sacramento (Burnash e 

Ferral, 1996; Geogagakakos et al., 1988; Krauskopf Neto, 2005), o Rainfall-Runoff-Routing, ou 

apenas 3R, é o responsável pela modelagem hidrológica propriamente dita no SISPSHI. Este 

modelo representa diversos processos hidrológicos mais pertinentes, através de uma formulação 

empírica-conceitual, discretizada em forma diferencial. Basicamente, o modelo 3R estima o estado 

de umidade do solo através de balanço hídrico, onde escoamentos de percolação, evaporação e 

escoamentos laterais são computados por equações matemáticas, com base no montante de água 

presente no solo. Os fluxos que contribuem para a descarga líquida do canal principal são 

propagados pelo método de reservatórios conceituais não-lineares, sendo que o produto final desta 

etapa é que representa a vazão modelada. Como a fase de propagação de canal já é acoplada ao 

modelo, a inclusão de vazões de contribuintes à montante permite o uso do modelo de forma semi-

distribuida. A Figura 2 mostra um esquema dos processos modelados no 3R, destacando-se as 

operações da fase bacia e da fase canal do mesmo. 

 

Figura 2 – Esquema dos fluxos hídricos do modelo 3R 

 

A implementação computacional do 3R necessita do uso de um método numérico, capaz de 

integrar o conjunto de equações diferenciais de 1º grau, que realizam o balanço hídrico dos 
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armazenamentos, no passo de tempo desejado pelo usuário. No caso do SISPSHI, e 

conseqüentemente no sistema utilizado neste trabalho, foi utilizado o método Runge-Kutta de 4ª 

ordem, para resolver o modelo em passos de tempo horário. A solução também necessita da 

condição de umidade dos armazenamentos no início da integração, de modo que o valor a ser 

atribuído como condição inicial fica por conta do usuário. No caso deste trabalho, supôs-se que os 

armazenamentos do solo estivessem com 50% de sua capacidade máxima, enquanto que para os 

armazenamentos da fase canal supôs-se o volume de 1 mm. Obviamente, estas condições iniciais 

raramente condizem com a situação real, tornando-se indispensável que o 3R seja executado a partir 

de um momento anterior ao de interesse, para que os estados dos armazenamentos sejam corrigidos 

ao longo do tempo. 

O modelo Sacramento, do qual se originou o 3R, conta com 16 parâmetros em sua 

formulação, sendo necessário ainda incluir um método e propagação em canal, o qual pode 

adicionar mais alguns parâmetros ao modelo final. O 3R utiliza nove parâmetros no 

equacionamento de sua fase bacia, e mais outros dois parâmetros do modelo de reservatórios 

conceituais, utilizado na fase canal. Portanto, ao todo é necessário ajustar 11 parâmetros para que a 

vazão modelada capture as características da hidrógrafa da bacia em questão. 

 

2.3. Método de calibração automática e funções objetivo 
 

A etapa de ajuste dos parâmetros exige do usuário um maior grau de conhecimento sobre o 

comportamento do modelo, o objetivo ao qual se espera que o modelo atenda e a qualidade e 

representatividade dos dados hidrológicos. Esta etapa de ajuste dos parâmetros pode ser feita 

através de um método interativo, de tentativa e erro, ou então através de rotinas computacionais que 

empregam métodos matemáticos para busca de um conjunto de parâmetros satisfatórios 

(Collischonn e Tucci, 2003). 

Para atingir os objetivos propostos para este trabalho foram realizadas três calibrações dos 

parâmetros do modelo 3R, para cada uma das nove sub-bacias. No primeiro cenário de calibração o 

ajuste dos parâmetros foi realizado por um operador do sistema de previsão. Nos outros dois 

cenários foi utilizado um método de ajuste automático denominado Shuffled Complex Evolution 

(SCE), desenvolvido por pesquisadores da Universidade do Arizona, EUA (Duan et al., 1992). Este 

método realiza uma série de operações com uma população inicial de conjunto de parâmetros, 

visando minimizar uma função em específica, que indique quando os parâmetros testados são 

satisfatórios. Esta função, denominada de função objetivo, é normalmente uma relação entre a 

vazão modelada e a vazão observada, tal como o erro médio. Assim, o SCE procura a região de 
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mínimo global da função objetivo, através da alteração dos parâmetros do modelo hidrológico e 

subseqüente modelagem de um determinado período de dados. 

O procedimento do SCE pode ser explicado, sucintamente, pelas etapas ilustradas na Figura 3. 

Supondo um modelo simples, com dois parâmetros, X e Y, deve-se primeiramente sortear uma 

população inicial. Este sorteio se faz gerando valores aleatórios dos parâmetros, dentro de uma faixa 

de valores possíveis para os mesmos. Posteriormente é calculado o valor da função objetivo para 

cada ponto, e então a população total é dividida em complexos, ou grupos, conforme a Figura 3(a). 

 

Figura 3 – Ilustração do método Shuffled Complex Evolution (adaptado de Duan et. al., 1992) 

 

 A cada complexo é então aplicada uma série de operações entre seus pontos, onde novos 

pontos são gerados e substituídos no lugar dos pontos ruins, ou seja, de alto valor da função 

objetivo (Figura 3(b)). Esta etapa, denominada “evolução dos complexos”, está detalhadamente 

descrita no trabalho de Duan et. al (1992), sendo um tanto extensa e portanto inviável de retratá-la 

neste trabalho, embora sua omissão não afete a análise dos resultados obtidos. Após a etapa de 

evolução dos complexos, todos os pontos são reorganizados em uma única população e, com base 

no valor da função objetivo de cada ponto, são novamente separados em novos complexos (Figura 

3(c)). Assim, as etapas de evolução e mistura dos complexos são repetidas diversas vezes até que 

seja satisfeito um critério de convergência (Figura 3(d)) ou, em alguns casos, de excesso de 

processamento. 
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 O critério de convergência adotado consiste de uma verificação da proporção do desvio-

padrão em relação ao valor médio, para cada parâmetro (Breda, 2008). No caso, uma proporção de 

25%. Assim, para cada um dos 11 parâmetros do modelo 3R, a cada etapa de reorganização da 

população de pontos em novos complexos, era calculado o valor médio e o desvio-padrão da 

população. Quando o desvio-padrão atingisse 25% do valor esperado, em todos os parâmetros, a 

busca se encerrava e o ponto de menor valor da função objetivo era retornado como o resultado do 

ajuste automático. 

 A função objetivo fornecida ao SCE é a responsável por guiar a busca de um conjunto ótimo 

de parâmetros. Como a aplicação de funções objetivo diferentes pode levar a conjuntos de 

parâmetros diferentes, foram testadas duas funções distintas neste trabalho. Assim sendo, além do 

cenário de previsão de vazão que empregou os parâmetros calibrados manualmente, foram 

simulados outros dois, utilizando os parâmetros ajustados pelo SCE para cada uma das funções 

objetivo testadas. 

 A primeira função, nomeada aqui de f1, é calculada com base no módulo do valor médio do 

resíduo, entre vazão modelada e vazão observada, e também no seu desvio padrão, conforme: 

Qobs

RES

Qobs

RES1f
σ
σ

µ
µ

7030 ,, += , (1) 

onde µ
RES

 e σRES são respectivamente o valor médio e o desvio padrão, do resíduo absoluto. Do 

mesmo modo, µ
Qobs

 e σQobs representam o valor médio e o desvio padrão da série de vazão 

observada utilizada na calibração. Observa-se que o termo que contabiliza o desvio-padrão recebe 

um peso maior que o termo de erro médio. Em tese, a redução do desvio-padrão do resíduo visa 

gerar uma série de vazão modelada com variação temporal bastante semelhante à da vazão 

observada. Contudo um erro sistemático, bias, pode se instalar na série simulada, sendo necessário 

introduzir o termo de erro médio na equação. 

 A segunda equação utilizada foi a média da raiz do erro quadrático, denotada por f2, 

conforme: 

( )∑
=

−=
N

i
iOBSiPREV QQ

N
2f

1

21
,, , (2) 

onde Q
PREV,i

 é a vazão modelada e Q
OBS,i

 é a vazão observada na hora i, dado as N horas da série de 

calibração. Esta equação, por considerar o quadrado do valor dos erros, pune com mais intensidade 

os erros de grande magnitude. Quando a vazão de um rio está alta, mesmo que o modelo apresente 

constantemente um erro proporcional à vazão observada, a magnitude do erro é maior. Portanto, ao 

utilizar a f2 como função objetivo, espera-se que a modelagem hidrológica em patamares elevados 

de vazão seja mais acurada. 
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2.4. Ferramentas estatísticas para análise dos resultados 
 

Realizadas as calibrações dos parâmetros do modelo 3R, por alterações manuais orientadas 

(tentativa e erro), e pelo uso do SCE com duas funções objetivo diferentes, o sistema de previsão de 

vazão foi executado para o período de dados entre 2003 e 2008. As quatro séries de 72 horas de 

previsão, obtidas para cada dia desse período, foram utilizadas para computar índices estatísticos 

que forneçam informações sobre o comportamento médio das previsões realizadas. 

O primeiro parâmetro estatístico avaliado foi a raiz do erro médio quadrático (REMQ). Este 

valor foi calculado para todos os horizontes de previsão, múltiplos de 6 horas, dentre as 72 horas de 

previsão. Sua obtenção se dá da seguinte forma: 

( )
N

QQ
N

i
iOBSiPREV∑

=

−
= 1

2

REMQ
,,

. (3) 

O valor do REMQ nos remete a uma idéia da acurácia da vazão modelada. Como este índice 

trabalha com o módulo dos erros das previsões, ele reflete a diferença média real entre vazão 

prevista e vazão ocorrida, independentemente de o erro ser negativo (subestimativa) ou positivo 

(superestimativa). Em um sistema de previsão de cheias este tipo de informação é útil para estender 

o valor da vazão prevista, a um intervalo de vazão mais provável de ocorrer. 

O erro médio quadrático (EMQ) foi calculado para duas situações específicas. Primeiramente, 

foram utilizadas somente as previsões que resultaram em uma vazão menor que a ocorrida, ou seja, 

subestimaram a vazão. Os resultados para este índice ficaram muito semelhantes ao EMQ geral, 

entre 80% e 98% deste valor, e por isso não foram analisados neste trabalho. Já o EMQ das 

previsões que apontaram vazões acima das que ocorreram apresentou um comportamento bastante 

ímpar. Sendo assim, os resultados para este índice foram incluídos na seção de analise de 

resultados, sendo seu cálculo executado pela seguinte equação: 

( )
+

=+
∑

+

−
=

N

QQ
N

j
jOBSjPREV

1

2

EMQ
,,

, (4) 

onde EMQ+ é o erro médio quadrático positivo, j um dos casos de previsão superestimada, e N+ o 

número total de ocorrências de previsões superestimadas. 

Além destes dos índices de erro médio quadrático, o coeficiente de correlação linear de 

Pearson, r, também foi calculado para os horizontes de vazão analisados. Este coeficiente mede a 

associação linear entre duas séries, o que nos dá uma idéia se as previsões de vazão acertaram, ao 

menos, a tendência da vazão futura. Este coeficiente é calculado da seguinte forma: 
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Os índices obtidos nas equações (3), (4) e (5) foram computados para todas as nove bacias 

hidrográficas do sistema de previsão de vazão. Contudo estes índices refletem o comportamento 

médio das previsões. Para avaliar casos específicos, como a previsão em períodos de altas vazões, 

foi calculado um quarto índice estatístico. De acordo com sugestões de Katz e Murphy (1997), 

também foi avaliado um índice de melhoria (SS – Skill Score) da acurácia da previsão em relação a 

uma referência, calculado conforme a equação (6). Esse índice expressa, em porcentagem, a 

melhoria do erro médio quadrático da previsão (EMQ) em relação ao erro médio quadrático de 

referência (EMQref). 

1001 ×













−=

ref
EMQ EMQ

EMQ
SS . (6) 

No caso deste trabalho, este índice foi aplicado para avaliar a melhoria, ou a deterioração, da 

previsão de vazão utilizando parâmetros calibrados automaticamente, em relação à previsão com 

parâmetros ajustados manualmente. 

 

3. RESULTADOS 

 

As simulações de previsão hidrológica foram realizadas para três cenários de parâmetros do 

modelo hidrológico. Um utilizando os parâmetros ajustados manualmente, e outros dois com 

parâmetros ajustados automaticamente, através da minimização das funções objetivo f1 e f2. Para 

comparar estes cenários, primeiramente foram computados os índices estatísticos de erro médio das 

simulações, assim como o coeficiente de correlação de Pearson. Posteriormente foi empregado o 

skill score do EMQ entre os cenários com parâmetros calibrados automaticamente e o cenário com 

calibração manual. 

 

3.1. Avaliação de parâmetros estatísticos das previsões de vazão 
 

O modelo hidrológico realiza a simulação de previsão em passo horário, para um prognóstico 

de até 72 horas. Embora os índices estatísticos possam ser obtidos para cada hora da previsão, a 

avaliação dos resultados se baseará nos valores obtidos para a previsão de 36 e 72 horas à frente.  

 Os gráficos da Figura 3.1 mostram o valor da raiz do erro médio quadrático para os 

horizontes de 36 e 72 horas de previsão, conforme o conjunto de parâmetros utilizados. 
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(a) Previsão para 36ª hora 

 
(b) Previsão para 72ª hora 

Figura 3.1 – REMQ da vazão prevista conforme o conjunto de parâmetros utilizados 

 

 A substituição dos parâmetros do modelo hidrológico, por parâmetros calibrados 

automaticamente não surtiu qualquer efeito considerável, conforme pode ser observado na Figura 

3.1. Tanto na previsão de vazão para 36 horas à frente, quanto para 72 horas, o valor do REMQ foi 

muito próximo em todas as bacias hidrográficas. Mesmo na situação de maior magnitude dos erros, 

a previsão de 72 horas na nona bacia (Figura 3.1(b)), a diferença percentual entre o maior e o menor 

valor do REMQ foi inferior a 10%. 

O mesmo resultado obtido para o REMQ pode ser observado para o coeficiente de correlação 

linear. Conforme os gráficos da Figura 3.2, as simulações de previsão hidrológica, que utilizaram 

parâmetros calibrados automaticamente, obtiveram uma correlação muito próxima à computada 

para a simulação com parâmetros obtidos manualmente. Para a previsão de 72 horas, as bacias B2 e 

B4 mostraram as situações em que houve uma leve divergência, porém não superior a 0,05. 

 
(a) Previsão para 36ª hora 

 
(b) Previsão para 72ª hora 

Figura 3.2 – Correlação da vazão prevista conforme o conjunto de parâmetros utilizados 

 

Embora os resultados apresentados nas figuras 3.1 e 3.2 mostrem que os resultados do sistema 

são pouco influenciados pelo conjunto de parâmetros adotado, há situações em que ocorre 

exatamente o contrário. Após calculado o erro quadrático médio positivo para os horizontes de 36 e 

72 da previsão, os resultados foram representados nos gráficos da Figura 3.3. 
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(a) Previsão para 36ª hora 

 
(b) Previsão para 72ª hora 

Figura 3.3 – EMQ+ da vazão prevista conforme o conjunto de parâmetros utilizados 

 

A diferença entre os valores do EMQ+, nas bacias B8 e B9 conforme o conjunto de 

parâmetros utilizados, ficou bastante evidente. Para a previsão de 36 horas à frente, este índice foi 

de aproximadamente 260 m6s–2 e 340 m6s–2 nas bacias B8 e B9 respectivamente, para as simulações 

que utilizaram os parâmetros calibrados por tentativa e erro. Para os mesmos casos, o uso de 

parâmetros obtidos automaticamente apresentou erros, respectivos a B8 e B9, da ordem de 140  

m6s–2 e 160 m6s–2. Portanto, na média das simulações de previsão para 36 horas à frente, o uso de 

parâmetros calibrados manualmente resultou em um aumento do erro quadrático de superestimação, 

de aproximadamente 120 m6s–2 em B8 e de 180 m6s–2 na bacia B9. Outro ponto que chama a 

atenção na Figura 3.3(a), é a diferença entre os valores do EMQ+ na bacia de cabeceira, B5. Nesta 

região, o uso dos parâmetros calibrados via a segunda função objetivo, f2, resultou em 

superestimativas da vazão que, em média, foram de 320 m6s–2. Este valor é aproximadamente 140 

m6s–2 superior que o EMQ+ apresentado pelos outros dois cenários de simulação de previsão. 

Caminhando para o horizonte da previsão de 72 horas à frente, nota-se pela Figura 3.3(b) que 

a diferença entre os EMQ+ nas bacias B8 e B9 se acentuaram. O emprego dos parâmetros calibrados 

manualmente resultou em erros quadráticos positivos da ordem de 800 a 900 m6s–2 nestas bacias. 

Entretanto, nas simulações que utilizaram parâmetros calibrados pela função f1, este índice foi 

levemente superior à 200 m6s–2 em ambas as bacias hidrográficas. Para o caso da previsão com 

parâmetros obtidos por f2, o EMQ+ foi superior ao obtido por f1, em torno de 400 m6s–2. Contudo, 

mesmo essa estimativa encontra-se à metade dos valores obtidos nas simulações com parâmetros 

manuais. Na quinta bacia, permaneceu a discrepância entre a previsão utilizando f2 em relação aos 

outros dois cenários. Porém, nessa situação, da previsão de 72 horas, a diferença entre os EMQ+ foi 

de aproximadamente 200 m6s–2. 

Fora as bacias hidrográficas B5, B8 e B9, os valores do EMQ+ obtidos em cada cenário não 

apresentaram tamanha divergência. Na realidade, os valores do EMQ+ nessas bacias é normalmente 

bastante abaixo do observado nas três bacias destacadas anteriormente. 

0

80

160

240

320

400

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9

Bacia hidrográfica

E
M

Q
 P

os
iti

vo
 (

m
³/

s)
²

Manual

F.Obj 1

F.Obj 2

0

200

400

600

800

1000

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9

Bacia hidrográfica

E
M

Q
 P

os
iti

vo
 (

m
³/

s)
²

Manual

F.Obj 1

F.Obj 2



XVIII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 14 
 

Embora tenha sido detectada esta grande diferença para o erro quadrático médio positivo, 

entre o uso de parâmetros ajustados manualmente e os ajustados automaticamente, algumas 

considerações precisam ser feitas. Obtendo-se o valor da raiz quadrada do EMQ+, pode-se então 

comparar a magnitude dos erros positivos à magnitude média de todas as previsões. 

Para os resultados da previsão de 36 horas, nas bacias B8 e B9, o REMQ+ variou entre 

aproximadamente 12 e 18 m3/s. Para o mesmo horizonte de previsão, o REMQ total foi em torno de 

30 a 50 m3/s. No caso do horizonte de previsão de 72 horas a desigualdade é ainda maior. O 

REMQ+ em B8 e B9 variou entre 14 e 30 m3/s, mas o REMQ total ficou próximo dos 60 m3/s na B8 

e por volta de 110 m3/s na 9ª bacia. Esta grande diferença entre os índices indica que, quando são 

realizadas previsões superestimadas da vazão, a diferença entre vazão prevista e observada tem uma 

magnitude pequena, em relação ao comportamento médio das previsões. Contudo, quando estas 

situações ocorreram, o uso dos parâmetros calibrados automaticamente reduziu significativamente a 

discrepância entre a vazão prevista e a vazão observada, nas bacias hidrográficas mais próximas à 

cidade de União da Vitória. 

 

3.2. Avaliação da eficiência do uso de parâmetros ajustados automaticamente 
 

Os índices estatísticos avaliados anteriormente trouxeram informações relevantes sobre o 

comportamento médio das previsões de vazão, conforme o tipo de calibração dos parâmetros 

adotado. Todavia, quando o intuito é avaliar as diferenças entre os cenários para situações mais 

especificas, faz-se necessário especializar também os índices estatísticos. Neste sentido, foi aplicado 

o skill score (equação (5)) entre o erro médio quadrático (EMQ) computado para as simulações com 

parâmetros obtidos automaticamente, e as simulações com parâmetros ajustados via tentativa e erro. 

Este índice foi calculado apenas para a última bacia hidrográfica do sistema, B9, pois ela reflete a 

propagação de erros das bacias à montante, além de representar o resultado para a principal área de 

interesse, o Município de União da Vitória. 

Aplicando o skill score para comparar a previsão de vazão que utilizou os parâmetros 

calibrados automaticamente com f1, em relação à previsão feita com os parâmetros ajustados 

manualmente, obteve-se o gráfico da Figura 3.4. 
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Figura 3.4 – Skill score de EMQ da vazão prevista, utilizando calibração automática por f1 em 

relação à calibração manual, na bacia B9 

 

 À primeira vista, chama atenção na Figura 3.4 o fato de existir uma espécie de diagonal que 

separa o gráfico em uma área de acurácia positiva e outra de acurácia negativa. Assim, não há 

“ilhas” de acurácia positiva na região negativa, e vice-versa. Esta divisão em duas áreas distintas 

revela que, ao empregar os parâmetros do modelo hidrológico ajustados automaticamente via f1, a 

previsão de altas vazões para curtos horizontes melhora significativamente. Em específico, quando 

a vazão observada está entre 1.500 e 3.000 m3/s, a previsão de até 36 horas à frente pode chegar a 

apresentar uma acurácia de 100%, em relação à previsão hidrológica utilizando parâmetros 

calibrados manualmente. Isto significa que o erro médio quadrático foi metade do apresentado pelo 

cenário de ajuste manual dos parâmetros. 

Todavia, para todos os horizontes de previsão ocorre uma redução da acurácia, quando a 

vazão em União da Vitória está abaixo dos 500 m3/s. O EMQ da vazão prevista nestes casos, chega 

a ser o dobro do EMQ resultante do uso dos parâmetros manuais. Contudo trata-se de uma região 

sem interesse dado o enfoque do sistema, que é o de alertar enchentes. Nas situações em que a 

vazão da B9 esteve entre 500 e 1.500 m3/s, as previsões realizadas com mais de 48 horas de 

antecedência foram mais acuradas no sistema que utilizou os parâmetros ajustados manualmente. 

Entretanto, nestas situações, o erro médio quadrático do sistema com parâmetros ajustados por f1 

foi de, no máximo, 50% a mais que o EMQ do sistema de previsão em comparação. 

6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72
250

500

750

1000

1250

1500

1750

3000

Horizonte de previsão (horas)

V
az

ão
 (

m
³/

s)

-150%--100% -100%--50% -50%-0% 0%-50% 50%-100%50% a 100%0% a 50%-150% a -100% -100% a -50% -50% a 0%



XVIII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 16 
 

Ao substituir a função objetivo no método de ajuste automático, os parâmetros das nove 

bacias hidrológicas foram recalibrados, e o sistema de previsão hidrológica acionado novamente 

para todo o período de análise. Os resultados do EMQ desta nova simulação foram empregados no 

cômputo do skill score, em comparação com o EMQ das simulações com parâmetros manuais. O 

resultado final é apresentado na Figura 3.5. 

 

Figura 3.5 – Skill score de EMQ da vazão prevista, utilizando calibração automática por f1 em 

relação à calibração manual, na bacia B9 

 

O uso da função f2 na calibração automática dos parâmetros, e conseqüente aplicação destes 

parâmetros no sistema de previsão hidrológica, gerou um resultado semelhante ao uso dos 

parâmetros calibrados por f1. Nota-se pela Figura 3.5 que também há uma divisão do gráfico em 

duas regiões de eficiências opostas. Entretanto, em relação à função objetivo anterior, a área de 

acurácia positiva é mais abrangente, assim como a área de acurácia negativa acentuada é bastante 

reduzida. 

A região de curto horizonte de previsão e altas vazões também foi o destaque para f2. As 

simulações de previsão de vazão, para estes casos, apresentaram um EMQ de até metade do EMQ 

das previsões de vazão, em que o sistema utilizou parâmetros calibrados por tentativa e erro. 

Previsões para até 48 horas à frente, quando a vazão em União da Vitória está acima de 1.000 m3/s, 

também foram mais acuradas que as realizadas com parâmetros ajustados automaticamente via f2. 
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A região onde a simulação que empregou os parâmetros manuais foi melhor que a simulação 

com parâmetros obtidos por f2, pode ser caracterizada pelos casos em que a vazão é baixa, 

independente do horizonte de previsão, e pelos casos em que a vazão é moderada, ou ligeiramente 

alta, nos horizontes de previsão superiores a 48 horas. Contudo, toda essa região enquadra-se na 

categoria do skill score de –50% a 0%, o que significa que o uso dos parâmetros automatizados por 

f2, chega a gerar, no máximo, um erro médio quadrático da ordem de 50% acima do que foi obtido 

pela previsão de vazão, com parâmetros ajustados manualmente. 

 

3.3. Análise integrada dos resultados 
 

Com base nos dados dos índices estatísticos apresentados nas duas seções anteriores, foram 

feitas algumas considerações gerais acerca do comportamento do sistema de previsão de vazão, 

conforme o conjunto de parâmetros do modelo hidrológico. 

Com base nas estatísticas levantadas, percebeu-se que o comportamento médio do sistema 

de previsão hidrológica foi praticamente o mesmo, para todos os conjuntos de parâmetros testados. 

Mesmo nos resultados do skill score, as áreas de pouco ganho, ou pouca perda, de eficiência 

ocupam um grande espaço dos diagramas. Contudo, foram encontradas situações específicas onde 

as previsões foram mais acuradas quando empregados os parâmetros ajustados automaticamente. 

Na última bacia da região de estudo, a previsão de altas vazões para horizontes de até 48 horas, 

apresentaram um erro menor, quando empregados os parâmetros oriundos de ajuste automático. O 

uso destes parâmetros também minimiza os erros, no sistema como um todo, quando as previsões 

superestimam a vazão ocorrida. Por outro lado, quando as vazões dos rios não estão muito acima de 

seus valores médios, o que ocorre na maior parte do tempo, os parâmetros ajustados manualmente 

garantem previsões de vazão mais próximas às observações.  

Deste modo, na ocorrência de eventos de chuva que impliquem em um grande aumento da 

vazão em curto prazo, é de se esperar que a previsão hidrológica para União da Vitória tenha mais 

êxito ao utilizar os parâmetros calibrados automaticamente. Mas fora estas situações, é provável 

então que os parâmetros ajustados manualmente reflitam em erros menores das previsões de vazão. 

Quanto às funções objetivo adotadas neste trabalho, viu-se que, no geral, também não há 

diferenças notáveis entre os resultados das previsões de vazão. Entretanto, observando-se os 

gráficos da Figura 3.3, nota-se que em alguns casos o erro médio positivo foi menor para as 

simulações que utilizaram os parâmetros ajustados por f1. Do oposto, na relação com a previsão que 

utilizou parâmetros manuais, a função f2 apresentou uma área de ganho de acurácia mais 

abrangente, que para a função f1.  
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4. CONCLUSÕES 

 

O presente trabalho teve por objetivo comparar os resultados de um sistema de previsão de 

vazão horária, frente o conjunto de parâmetros, do modelo hidrológico, que foi adotado. Ao todo, 

foram testados três cenários com conjuntos de parâmetros diferentes. O primeiro empregou 

parâmetros que foram ajustados manualmente, por tentativa e erro. Nos outros dois cenários foram 

utilizados parâmetros ajustados por um método automático de otimização, sendo aplicadas funções 

objetivo diferentes para cada um destes cenários. Estes testes foram realizadas para a bacia do Alto 

Iguaçu, onde a previsão de cheias é o enfoque principal. 

A análise da raiz do erro médio quadrático das vazões previstas mostrou que, na média, os 

três cenários foram muito semelhantes. Portanto, considerando-se a média de todas as previsões 

realizadas no período de avaliação, não houve diferença visível entre as previsões que utilizaram 

parâmetros manuais, e as que utilizaram parâmetros ajustados automaticamente. Por outro lado, em 

situações específicas da previsão, ou do patamar de vazão observada, notou-se uma diferença 

considerável entre os conjuntos de parâmetros empregados. 

Nas previsões em que a vazão estimada foi superior à vazão que de fato ocorreu, ficou clara a 

diferença entre o uso de parâmetros ajustados manualmente, e o uso de parâmetros ajustados 

automaticamente. O erro quadrático médio destas previsões utilizando parâmetros manuais foi, nas 

sub-bacias de vazão de maior porte, B8 e B9, o dobro do obtido nos sistemas que empregaram 

parâmetros calibrados pelo método de otimização. Porém, comparando o valor da raiz deste índice, 

REMQ+, com o REMQ total, notou-se que os erros positivos apresentaram uma magnitude bem 

menor. 

O índice que relaciona o ganho, ou perda, do erro médio quadrático das previsões, 

denominado skill score, foi utilizado para comparar a acurácia entre os cenários de calibração 

automática com o de calibração manual. Aplicado apenas na sub-bacia de maior interesse, de União 

da Vitória, este índice mostrou que para previsões de altas vazões, em um horizonte de até 48 horas, 

o uso de parâmetros automáticos reduziu consideravelmente o EMQ das previsões. Porém, nas 

previsões em baixas vazões, o sistema que empregou os parâmetros manuais foi muito superior ao 

que adotou os outros parâmetros. 
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