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CALIBRAÇÃO DO MODELO HIDROLÓGICO IPH II PARA EVENTO S DE 
CHEIAS COM APLICAÇÕES NA BACIA DO RIO IRANI. 

Ariane Klingelfus1, Daniel Henrique Marco Detzel1, Rodrigo Kern1 & Miriam Rita Moro Mine2. 

RESUMO --- Uma aplicação do modelo hidrológico IPH II é proposta com o objetivo de modelar 
eventos de cheias. Seis eventos históricos de cheias foram escolhidos e serão ajustados ao modelo, 
em escala de tempo diária. A área de estudo é a bacia do Rio Irani, com exutória na estação 
fluviométrica Passo Alto Irani (código 73330000), localizada no oeste do Estado de Santa Catarina. 
Os resultados mostram boa resposta do modelo a eventos de picos isolados e dificuldades no ajuste 
de cheias maiores. 

ABSTRACT --- An application of hydrologic model IPH II is proposed. Six historical events of 
flooding were chosen and will be adjusted to the model, in a daily time-scale. The area of study is 
the basin of Irani river, with edge at Passo Alto Irani fluviometric station (code 73330000), located 
in the west of the State of Santa Catarina. The results show good response to events of isolated 
peaks and difficulties in adjusting the model to major flooding. 
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1. INTRODUÇÃO 

A utilização de modelos matemáticos computacionais como ferramenta para hidrólogos 

desenvolveu-se intensamente a partir da década de 50, com o advento dos computadores. Desde 

então, este artifício mostrou-se de grande utilidade para os pesquisadores da área, haja vista a 

possibilidade de se obter diferentes cenários e simular suas conseqüências para diversas áreas de 

interesse. 

Os modelos foram elaborados para diferentes fins, muitas vezes separados por módulos 

independentes. Pode-se citar como principais, os modelos do tipo vazão-vazão, hidrodinâmicos, de 

análise de qualidade da água, de operação de reservatórios, chuva-vazão, entre outros. Este último é 

de particular interesse no presente estudo; concentra-se na fase do ciclo hidrológico entre a 

precipitação e a vazão. 

Tucci (2005) traz a descrição de diversos modelos do tipo precipitação-vazão, incluindo a 

estrutura de cada um quanto à discretização das bacias hidrográficas, variáveis de entrada e 

algoritmos envolvidos. Para este trabalho, utilizou-se o modelo IPH II, desenvolvido por 

pesquisadores do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 

A área de interesse envolvida é a bacia do Rio Irani, no oeste do Estado de Santa Catarina. O 

modelo IPH II foi aplicado a seis eventos de cheias escolhidos dentre os registros históricos diários 

disponíveis para o local. Depois de obtidos os resultados, a calibração do modelo foi comentada. 

Vale lembrar que este trabalho tem um cunho acadêmico e seu principal objetivo é a familiarização 

dos estudantes do mestrado em Engenharia de Recursos Hídricos e Ambiental, da Universidade 

Federal do Paraná, com a calibração dos modelos chuva-vazão e análise de sua sensibilidade. 

2. O MODELO IPH II 

De forma sucinta, pode-se descrever o modelo IPH II como uma ferramenta simples, de 

grande aplicabilidade em bacias rurais e urbanas. Sua implementação foi feita inicialmente por 

Tucci et al. (1981), porém, diversas atualizações foram propostas ao longo dos anos, até que seu uso 

ficou ampliado para várias bacias hidrográficas de diferentes características. 

Atualmente o modelo conta com cinco algoritmos principais: perdas por evaporação e 

interceptação, separação dos escoamentos, propagação do escoamento superficial, propagação do 

escoamento subterrâneo e otimização automática dos parâmetros. É importante ressaltar que o 

modelo IPH II não contempla a propagação da vazão no leito dos rios, somente a propagação 
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referente ao escoamento na superfície da bacia. Uma descrição bastante completa deste modelo 

pode ser encontrada em Mine (1998). 

A grande vantagem em se utilizar o modelo IPH II para simulações de eventos chuva-vazão, 

reside no fato de que ele é um modelo muito simples de se trabalhar, com poucos parâmetros 

envolvidos, como mostra a tabela abaixo: 

Tabela 1 – Parâmetros do modelo IPH II 

Parâmetro Descrição Unidades 

Rmáx Capacidade máx. do reservatório de intercepção mm 

Smáx Teor máximo de umidade no solo mm 

I0 Capacidade de infiltração para t=0 mm.h-1 

Ib Capacidade de infiltração mínima mm.h-1 

h Parâmetro empírico função do tipo de solo Adimen. 

tc Tempo de concentração h 

Ks Coef. De recessão do escoamento superficial h 

Ksub Coef. De recessão do escoamento subterrâneo h 

IMP Área impermeável na bacia % 

Fonte: Adaptado de Mine (1998) 

Além dos parâmetros acima apresentados, outros dados de entrada são necessários, 

relacionados com a condição inicial de cada evento e características da bacia: percolação, vazão 

subterrânea, vazão superficial e coeficiente de forma do histograma tempo-área (ver Tucci, 2005, p. 

124). 

O bom desempenho do modelo foi comprovado por diversos autores, aplicando-o a escalas de 

tempo diferentes e bacias hidrográficas de áreas variáveis, desde micro-bacias urbanas (Germano et 

al., 1998) até bacias de tamanhos significativamente maiores (Mine, 1998). Outros exemplos de 

aplicação do IPH II podem ser encontrados em Bravo et al. (2007), Krauskop Neto et al. (2005) e 

Favoreto et al. (2003). Hass & Mine (1999) apresentam ainda um estudo sobre a sensibilidade dos 

parâmetros envolvidos no modelo. 

3. ÁREA DE ESTUDO 

Como já dito na seção anterior, o modelo IPH II não contempla a propagação em canal. Por 

esta razão, para a sua aplicação, escolheu-se uma bacia hidrográfica de cabeceira, no caso, a sub-
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bacia do rio Irani, com na estação fluviométrica Passo Alto Irani (código 73330000). A área de 

drenagem é de aproximadamente 929 km2 e o comprimento do rio principal de 136,2 km. A bacia 

está situada no oeste do estado de Santa Catarina, na região sul do Brasil, conforme mostra a Figura 

1. 

O rio Irani está localizado na bacia do rio Uruguai e nasce na serra da trincheira, no estado de 

Santa Catarina, município de Água Doce, numa altitude de aproximadamente 1250 m, 

desenvolvendo-se até a sua foz no rio Uruguai com uma distância de aproximadamente 206 km. A 

sua área de drenagem total é de 1.750 km². Apresenta um desnível total entre a sua foz no rio 

Uruguai e a sua nascente de aproximadamente 980 m, o que representa uma declividade média 

bastante elevada de 0,00476 m/m; até a estação de estudo a declividade média é de 0,0055 m/m 

com uma diferença de 800 m de cota, sendo a cota na estação fluviométrica Passo Alto Irani de 450 

m. 

 

Figura 1: Localização da bacia hidrográfica do rio Irani - Estado de Santa Catarina (Fonte: 

SIRHESC, 2008). 

O relevo na região é de planalto com topo ondulado em diferentes graus de dissecação, onde 

se encaixa o vale do rio Irani formando depressões. A paisagem reflete um acentuado controle lito-

estrutural no modelado do relevo, evidenciando o empilhamento tabular dos derrames basálticos. 

Ao longo das encostas, sucedem-se rupturas de declive em forma de degraus, com patamares 

associados às zonas dos topos de derrames, intercalados por taludes praticamente verticais 

relacionados às zonas centrais, onde a rocha possui disjunção colunar predominantemente vertical. 
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A região do rio Irani situa-se no Planalto Sul Brasileiro, nos domínios geológicos da Bacia do 

Paraná em sua porção Sul, a qual é constituída por uma seqüência basal de rochas sedimentares com 

idades variando entre o Paleozóico e o Mesozóico, recobertas por espessa seqüência de derrames de 

lavas de idade Juro-Cretácea. 

O clima predominante na bacia em estudo, de acordo com a classificação de Koeppen, é 

temperado chuvoso e de ambiente úmido, tipo Cfkbg’, que corresponde a um clima considerado 

“frio”, com temperaturas médias anuais inferiores a 18º C e temperatura média do mês mais quente 

compreendida entre 18º C e 22º C. 

Dos fatores dinâmicos geradores do clima, os mais importantes são o anticiclone móvel polar 

da América do Sul e o anticiclone do Atlântico Sul. O anticiclone polar tem muita importância no 

clima da região, por constituir uma fonte de ar frio dotada de grande mobilidade. O anticiclone do 

Atlântico Sul constitui por sua vez uma massa de ar marítima, que com sua subsidência inferior e 

conseqüente inversão de temperatura, mantém a estabilidade do tempo e a umidade limitada à 

camada superficial. 

Na bacia hidrográfica ocorre uma predominância de tempo bom com dias ensolarados, 

interrompidos por seqüência de dias chuvosos decorrentes da frente polar, especialmente no inverno 

e início de primavera, e por dias de chuvas intensas, mas de curta duração, decorrentes das linhas de 

instabilidade tropical, especialmente no verão e final da primavera. A precipitação total média anual 

na bacia é de aproximadamente 2000 mm, sendo que em média o período mais chuvoso ocorre 

entre os meses de julho a outubro. A evapotranspiração anual da região, por sua vez, é de 

aproximadamente 1421 mm. 

As características topográficas e geomorfológicas da bacia são responsáveis por um regime 

fluvial estritamente ligado ao regime pluvial, tendo como conseqüência deflúvios diários com uma 

grande variabilidade. As cheias, face ao pequeno tempo de concentração da bacia, apresentam picos 

instantâneos muito altos, sendo quase sempre associados a precipitações de grande intensidade. 

A bacia em questão é de predominância rural, com trechos de floresta ombrófila mista em 

estágio secundário avançado de regeneração em alguns trechos, sendo pouco preservada a mata 

ciliar, somente a montante da bacia, assim como áreas com tal vegetação em estágio primário. 

4. DETERMINAÇÃO DA PRECIPITAÇÃO MÉDIA DIÁRIA E EVEN TOS CONSI-

DERADOS 
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Os dados disponíveis para a realização deste trabalho provêm de quatro estações 

pluviométricas e estão em escala diária. Para o cálculo da precipitação média sobre a área de estudo, 

foi utilizado o método dos polígonos de Thiessen. A Figura 2 juntamente com a Tabela 2 resumem 

as áreas obtidas para o cálculo da precipitação média diária. 

EXUTÓRIA

ESTAÇÃO FLUVIOMÉTRICA
PASSO ALTO IRANI

ÁREA 4
PONTE SERRADA

ÁREA 3
BONITO

ÁREA 2
IRANI

ÁREA 1
CAMPINA DA ALEGRIA

 

Figura 2: Sub-bacia do rio Irani com as estações de medição disponíveis e a divisão dos Polígonos 

de Thiessen. 

Tabela 2 – Estações Pluviométricas e Áreas de Thiessen. 

Ref # Código Estação Correspondente Área (km2) / % 

Área 1 02651001 Campina da Alegria 220,49 / 23,75 

Área 2 02751011 Irani 60,23 / 6,50 

Área 3 02652001 Bonito 232,28 / 25,00 

Área 4 02651040 Ponte Serrada 415,68 / 44,75 

Seis eventos de cheias disponíveis nos registros históricos foram considerados. O intervalo de 

tempo para o qual os eventos foram modelados foi de trinta dias, de forma que o dia de maior 

precipitação foi posicionado na metade do evento. Assim, para cada data, o modelo contemplou 

quinze dias antes e quinze dias depois do maior registro. A Tabela 3 mostra as datas escolhidas, 

bem como os registros críticos de cada uma. 
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Tabela 3 – Eventos de cheias considerados 

Eventos Data Prec. Média (mm) Q (m3/s) 

1 02/12/1980 52,46 288,0 

2 19/5/1983 67,93 490,0 

3 11/7/1983 62,47 1208,0 

4 30/5/1990 60,09 794,0 

5 17/11/2003 97,82 172,5 

6 14/12/2003 79,05 290,1 

5. CALIBRAÇÕES E RESULTADOS 

O procedimento de calibração do modelo IPH II foi realizado por tentativa e erro. Mesmo 

dispondo de ferramentas de otimização automática dos parâmetros, a calibração manual foi adotada 

para uma análise criteriosa da sensibilidade de cada parâmetro e sua influência no hidrograma 

calculado. 

Sabe-se que alguns parâmetros relacionados com as características físicas da bacia deveriam 

se manter inalterados para os vários eventos, contudo dificuldades foram encontradas durante o 

processo de calibração. Por essa razão, os parâmetros finais resultantes do evento que apresentou o 

melhor ajuste (Evento 5) foram fixados e aplicados aos demais. As únicas variáveis ajustadas 

individualmente foram as que mantinham alguma relação com as condições iniciais do evento. 

O tempo de concentração para a bacia foi calculado por duas equações diferentes: Kirpich 

(1940) e Dooge (1956), resultando em 21,66 h. e 14,59 h., respectivamente. A média entre os 

resultados (18 horas) foi adotada inicialmente como o tempo de concentração da bacia. Entretanto, 

no decorrer da calibração, notou-se que o tempo de concentração que apresentava o melhor 

resultado era de 24 h. A Tabela 4 traz o resumo dos parâmetros adotados para os eventos. 

Os resultados das calibrações estão mostrados nas Figuras 3 a 8: 
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Tabela 4 – Resumo dos parâmetros ajustados para cada evento. 

Eventos I0 (mm.h-1) Ib (mm.h-1) h Ks (h) Ksub (h) Rmáx (mm) tp (h) 

1 27,00 0,35 0,65 2,00 100,00 4,25 24 

2 14,50 0,35 0,60 2,00 100,00 5,00 24 

3 10,00 0,35 0,65 2,00 100,00 5,00 24 

4 10,00 0,35 0,65 2,00 500,00 5,00 24 

5 80,00 0,35 0,65 2,50 200,00 4,50 24 

6 45,00 0,35 0,65 2,50 100,00 4,80 24 

 

 

Figura 3: Resultado Evento 1 – 02/12/1980 
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Figura 4: Resultado Evento 2 – 19/05/1983 

 

Figura 5: Resultado Evento 3 – 11/07/1983 
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Figura 6: Resultado Evento 4 – 30/05/1990 

 

Figura 7: Resultado Evento 5 – 17/11/2003 
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Figura 8: Resultado Evento 6 – 14/12/2003 

Pode-se observar que, com exceção dos eventos 2 e 4, os ajustes foram satisfatórios frente ao 

que se propôs neste trabalho. Com relação aos dois eventos de piores resultados, outra tentativa de 

calibração foi executada, desta vez com discretização temporal diferente. A discretização dos dados 

pluviométricos e fluviométricos usados inicialmente é diária; como uma aproximação grosseira, os 

dados foram distribuídos de forma uniforme dentro de uma escala horária. O tempo de concentração 

foi também alterado, adotanto-se as 18 horas iniciais resultantes da média entre as equações de 

Kirpich (1940) e Dooge (1956). No entanto, mesmo com este artifício, a resposta do modelo a esses 

eventos não mudou significativamente. 

6. CONCLUSÃO 

Uma aplicação do modelo hidrológico chuva-vazão IPH II foi mostrada neste trabalho. Dentre 

os seis eventos de cheia escolhidos, o modelo respondeu de forma satisfatória a quatro deles. 

Notou-se que o modelo não conseguiu representar adequadamente os eventos de grandes 

precipitações seguidas que resultaram em vazões superiores a 500 m³/s. Outra dificuldade 

encontrada está relacionada ao ajuste de chuvas de menor intensidade secundárias ao evento 
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principal. Enquanto as vazões observadas permaneceram praticamente inalteradas, o modelo 

respondeu com pequenos picos localizados. 

A influência de cada parâmetro envolvido ficou muito clara ao modelar os diferentes eventos. 

Percebeu-se a forte sensibilidade dos parâmetros I0, Ib e h, da equação de Horton e também do 

parâmetro Ks. Por outro lado, parâmetros como Ksub e Rmáx foram menos sensíveis às calibrações. 

Frente a essas observações, pode-se ressaltar a dificuldade em se modelar os eventos de uma bacia 

sem o prévio conhecimento da mesma. 

É de consenso dos autores deste trabalho que, caso os dados disponíveis estivessem expressos 

em escala horária, os resultados seriam melhores e mais precisos. No entanto, o custo de instalação 

de estações telemétricas para tal fim é elevado, principalmente em regiões que não possuem um 

grande potencial hidrelétrico, como é o caso da bacia estudada. Para o âmbito acadêmico deste 

trabalho, os resultados podem ser considerados satisfatórios. 
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