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IMPLANTAÇÃO DE REDES DE POSTOS PLUVIOMÉTRICOS FICTÍCIOS 

E SUA INFLUÊNCIA NA SIMULAÇÃO HIDROLÓGICA 

Renato de Queiroz Porto1; Alain Marie Bernard Passerat de Silans2; Cristiano das Neves 

Almeida3; André Nóbrega Gadêlha4 

RESUMO --- Este artigo apresenta um estudo realizado no sentido de analisar a sensibilidade dos 
parâmetros de um modelo hidrológico do tipo chuva-vazão e das vazões calculadas pelo mesmo, 
frente à utilização de redes fictícias de postos pluviométricos. O estudo foi realizado para a bacia 
hidrográfica do rio Gramame, localizada no litoral do Nordeste brasileiro. Utilizou-se neste trabalho 
o modelo chuva-vazão SMAP, com a otimização de seus parâmetros realizada pela técnica dos 
Algoritmos Genéticos. Na bacia estudada, 11 postos pluviométricos (PP’s) foram operados no 
período de 1972 a 1989, além de três fluviômetros com dados de 1972 a 1978. A metodologia 
proposta nesse trabalho consistiu em modificar a rede pluviométrica existente, incluindo redes de 
PP’s fictícios. Foi criada para a bacia uma rede fictícia de PP’s espaçadas de 1 km até 9 km. Foi 
verificado que não houve alterações significativas sobre os parâmetros, consequentemente sobre a 
vazão, à medida que era aumentada a resolução da rede de PP’s. 

ABSTRACT --- This paper presents a study to examine the sensitivity of the parameters of a 
lumped hydrological model and of the simulated discharge, as opposed to uses on fictitious rainfall 
gauges. The study was carried out in the Gramame river basin which is located in the northeastern 
coast of Brazil. The rainfall-runoff model SMAP was used in the study, with an automatic 
calibration process to access the model parameters based on Genetic Algorithms. In the studied 
basin, 11 rainfall gauges were monitored during the period from 1972 to 1989, and discharge data 
from 1972 to 1978. The proposed methodology in this study was to modify the existing network of 
rainfall gauges by including networks of ficticious rainfall gauges to the watershed, was created a 
network of ficticious rainfall gauges spaced from 1 km and to 9 km. It was not found significant 
changes on the parameters, consequently on the calculated discharges, the way that the resolution of 
the network of ficticious rainfall gauges was increased. 
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1 - INTRODUÇÃO 

Com o intuito de avançar e aprimorar os conhecimentos sobre o ciclo hidrológico e suas 

incertezas, foi criado no início desta década o programa PUB (Predictions in Ungauged Basins). 

Esse programa objetiva a estimativa da incerteza e sua conseqüente minimização na previsão 

hidrológica (Sivanpalan et al., 2003). O PUB é uma importante política científica com o objetivo de 

ajudar a reduzir as incertezas das previsões hidrológicas e espera-se que se torne a base do 

gerenciamento sustentável de recursos hídricos pelo mundo afora.  

Qualquer abordagem é aceita no PUB, desde que esta tenha foco no estudo da redução das 

incertezas nas previsões hidrológicas. Englobando todos os setores da hidrologia, desde quantidade 

e qualidade das águas, até as águas superficial, subterrânea, etc. 

No que tange às incertezas nas previsões hidrológicas, esta pode ocorrer em dois níveis 

diferentes, uma que advém da imperfeição dos processos contidos do modelo hidrológico, e a outra 

que é gerada pelos dados de entrada do simulador. Dependendo do modelo adotado, estas incertezas 

propagam-se através do mesmo e contribuem para a incerteza do resultado final. Quanto maior o 

número de parâmetros que devem ser estimados, maiores serão as incertezas nos resultados. 

Um exemplo típico de incertezas diz respeito aos parâmetros de modelos. Os parâmetros do 

modelo são estimados pelo processo de calibração usando precipitações médias distribuídas 

uniformemente sobre a bacia hidrográfica. A não consideração da variabilidade espacial da 

precipitação introduz uma incerteza significativa nos parâmetros determinados. Esta afirmativa 

pode ser verificada quando da comparação entre as vazões observadas e calculadas com esse 

conjunto de parâmetros (Chaubey et al., 1999). 

Também se deve notar que além da grande variabilidade espacial da precipitação, outro fator 

importante que deve ser levado em consideração é a rede de distribuição dos postos pluviométricos, 

uma vez que dependendo de sua distribuição espacial na bacia, a variação da mesma pode produzir 

respostas diferentes em modelos hidrológicos. 

Maior ainda será esta dificuldade caso o modelo adotado seja conceitual, uma vez que se 

perde a sensibilidade dos parâmetros do modelo, já que estes não possuem um significado físico, 

ajustando-os somente para obter uma melhor resposta do modelo hidrológico. 

O grupo de recursos hídricos da Universidade Federal da Paraíba vem trabalhando no tema do 

projeto PUB, mais precisamente, no estudo dos efeitos da variabilidade espaço-temporal da 

precipitação sobre o escoamento de bacias hidrográficas. (Silans et al., 2007; 2009) 

Muitos estudos já foram realizados com o intuito de se conhecer mais sobre as incertezas 

contidas nos parâmetros e, consequentemente, sua resposta e efeitos sobre a saída de modelos 

hidrológicos. É nesse contexto que se insere este trabalho, buscando avaliar e quantificar as 
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incertezas inerentes aos parâmetros calibrados automaticamente. No processo de otimização dos 

parâmetros do modelo foi utilizada a técnica dos Algoritmos Genéticos, Duan et al. (1992) e Diniz 

(1994). Para a análise dessas incertezas, aplicou-se o modelo hidrológico conceitual concentrado do 

tipo chuva-vazão SMAP mensal (Lopes et al., 1982) em uma bacia hidrográfica localizada no litoral 

do Nordeste brasileiro, mais precisamente no Estado da Paraíba.  

Este estudo investigou a influência da distribuição espacial de postos pluviométricos sobre os 

parâmetros calibrados, incluindo redes fictícias de postos pluviométricos (PP’s), observando seus 

efeitos sobre os dados de vazões geradas pelo modelo hidrológico.  

 

2 - MATERIAIS E MÉTODOS  

Nesta seção, apresentam-se o conjunto de ferramentas e métodos utilizados neste trabalho, 

mostrando primeiramente a localização do estudo, em seguida, o método utilizado para julgar as 

incertezas existentes sobre os parâmetros calibrados automaticamente devido à variabilidade 

espacial da precipitação. 

2.1 – Área de Estudo 

A bacia hidrográfica do Rio Gramame localiza-se entre as latitudes 7º11’ e 7º23’ (Sul) e as 

longitudes 34º48’ e 35º10’ (Oeste), no Litoral Sul do Estado da Paraíba, Brasil (Figura 1). Limita-se 

a leste com o Oceano Atlântico, a oeste e norte com a bacia hidrográfica do Rio Paraíba e ao sul 

com a bacia hidrográfica dos rios Abiaí-Papocas. A área de drenagem da bacia é de 589,1 km². O 

principal curso d’água é o rio Gramame, com extensão de 54,3 km, e seus principais afluentes são 

os rios Mumbaba, Mamuaba e Água-Boa (SEMARH, 2000).  

 
Figura 1 – Localização da bacia hidrográfica do rio Gramame e dos postos pluviométricos que 

possui influência direta na bacia. 



XVIII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos            4 

Do ponto de vista climatológico, observa-se que o período chuvoso concentra-se em 5 meses, 

compreendidos entre abril e agosto, tendo uma precipitação anual média de, aproximadamente, 

1.600 mm. Quase toda a região envolvida neste estudo localiza-se em clima tropical chuvoso. A 

evaporação, medida em tanque Classe A, apresenta um valor médio de 1.300 mm/ano. Uma 

característica importante dessa bacia é a existência de um forte gradiente nos índices pluviométricos 

no sentido leste-oeste. Esse gradiente no centro da bacia hidrográfica do rio Gramame é de 30 

mm/km. 

A maior parte da bacia assenta-se sobre sedimentos do grupo Barreiras, de origem Terciária, e 

aluviões, cobertura arenosa, colúvios aluviais e areia branca do quaternário. A bacia hidrográfica do 

rio Gramame é a principal reserva de água para o abastecimento da Grande João Pessoa, através das 

barragens de Gramame-Mamuaba, que tem uma capacidade de armazenamento de 56,4 milhões de 

m³. Esse reservatório é responsável pelo abastecimento de cerca de 26,5% da população do Estado 

da Paraíba, ou seja, 940 mil habitantes (IBGE, 2007). Nesta região estão instaladas as principais 

indústrias do Estado. Desta forma, essa bacia tem uma importância fundamental para o 

desenvolvimento socioeconômico do estado da Paraíba. 

2.2 – O Modelo Hidrológico Chuva-Vazão SMAP 

O modelo hidrológico de transformação da chuva em vazão utilizado na investigação dos 

parâmetros ótimos com a calibração automática foi o SMAP (Soil Moisture Accounting Procedure) 

(Lopes et al., 1982). Sua versão mensal foi utilizada. O SMAP é um modelo de simulação 

hidrológico do tipo chuva-vazão, sendo o mesmo ainda classificado como determinístico, conceitual 

e concentrado.  

O modelo SMAP, assim como outros modelos conceituais, procura representar o 

armazenamento e os fluxos de água na bacia hidrográfica através de reservatórios lineares fictícios. 

O modelo realiza o balanço da umidade do solo baseado em dois reservatórios lineares que 

representam o solo (reservatório superior) e o aqüífero (reservatório subterrâneo). Para as 

simulações aqui realizadas foi utilizada a versão mensal desse modelo. A Figura 2 mostra a 

estrutura da versão mensal do modelo. 
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Figura 2 – Estrutura do modelo SMAP, versão mensal, P = precipitação; EP = evapotranspiração 

potencial; Rec = recarga; ES = escoamento superficial; EB = escoamento de base; Q = vazão; 
Rsolo = Nível d’água do reservatório superior; Rsub = nível d’água do reservatório inferior 

(Fonte: Lopes et al., 1982). 
 

O modelo é composto por 4 funções de transferência: 

ES = f1 x P                      onde: f1 = Tu Pes 

Er = f2 x Ep                              f2 = Tu 

Rec = f3 x Rsolo                              f3 = Crec x Tu 4 

EB = f4 x Rsub                               f4 = 1 - Kkt 

sendo: Tu = Rsolo 

Os seguintes parâmetros constituem o modelo SMAP: 

• Str - capacidade de saturação do solo (mm); 

• Pes - parâmetro de regulação do escoamento superficial; 

• Crec - coeficiente de recarga; 

• Kkt - constante de recessão. 

Os dados de entrada do modelo são: série mensal da precipitação média e médias mensais 

multianuais da evapotranspiração potencial. No processo de calibração são necessários de 2 a 9 

anos de dados de vazão média mensal. 

Maiores detalhes sobre a estrutura do SMAP podem ser encontrados em Lopes et al. (1982). 

2.3 – Algoritmos Genéticos 

Quando se pretende realizar a calibração automática de modelos hidrológicos, o uso de 

Algoritmos Genéticos se torna uma ferramenta importante e muito eficiente na busca de soluções 

ótimas globais, pois não impõem muitas das limitações encontradas nos métodos de busca 

tradicionais. Os Algoritmos Genéticos são métodos de otimização e busca, inspirados nos 

mecanismos de evolução de populações de seres vivos. Consistem em tentar várias soluções e 



XVIII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos            6 

utilizar informação obtida neste processo de forma a encontrar soluções cada vez melhores (Diniz, 

1994). 

A aplicação de técnicas automáticas para a estimação de parâmetros recebeu a devida atenção 

ao longo das últimas décadas, por exemplo, Kuczera et al. (1983), Duan et al. (1992), Vrugt et al. 

(2003). Diversos estudos têm relatado dificuldades em obter única solução ótima para um conjunto 

de parâmetros, devido à presença de ótimos locais, interação não-linear entre os parâmetros do 

modelo, bem como a forma e a aspereza da superfície de resposta definida pela função objetivo 

selecionada, Feyen et al. (2007). Isto levou ao desenvolvimento de técnicas otimização global, tal 

como o método Shuffled Complex Evolution, Duan et al. (1992). 

Existem diversos algoritmos de otimização para realizar a calibração automática de modelos 

hidrológicos. Esses algoritmos são usualmente classificados em dois grupos, os de busca local e os 

chamados de busca global, como Algoritmos Genéticos.  

Na calibração automática dos parâmetros do modelo hidrológico SMAP, utilizou-se a técnica 

dos Algoritmos Genéticos, com o método SCE-UA (Shuffled Complex Evolution), buscando 

minimizar uma função matemática que relaciona as vazões calculadas pelo modelo e as vazões 

observadas. 

2.3.1 Algoritmo SCE-UA 

Neste algoritmo, uma população de “s” pontos é selecionada aleatoriamente, no espaço de 

pesquisa dos parâmetros. Ela é dividida em algumas comunidades (complexos ou conjuntos) com o 

espaço de pesquisa dos parâmetros explorado em diferentes direções. Após algumas gerações as 

comunidades são envolvidas entre si, através de um processo de mistura. Para assegurar que o 

processo de evolução seja competitivo, é dada maior chance aos pontos de menor valor da função 

objetivo, para participar na geração de descendentes. Ocasionalmente, descendentes são 

substituídos por outros para garantir que a evolução não se perca fora do espaço possível de busca. 

Os novos descendentes, assim formados, substituem os piores pontos do sub-complexo corrente, 

garantindo que cada ponto tenha pelo menos uma chance de contribuir para o processo de 

reprodução antes que seja substituído ou descartado. Assim, nenhuma informação contida na 

amostra é descartada. 

A Figura 3 ilustra o processo de execução do algoritmo SCE-UA. 
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Figura 3 - Fluxograma do algoritmo SCE- UA (Fonte: Duan et al, 1992) 

Maiores informações acerca do algoritmo SCE-UA podem ser encontradas em Duan et al. 

(1992) e em Diniz (1994). 

2.4 – Função Objetivo 

De uma forma bem simples, pode-se dizer que o processo de calibração, seja ele manual ou 

automático, consiste em estimar os parâmetros do modelo de modo que este represente bem os 

fenômenos que ocorrem na natureza. A forma mais simples e direta de avaliar a capacidade do 

modelo em representar os processos hidrológicos de uma dada bacia é comparando as vazões 

simuladas com as vazões observadas na natureza. Em princípio, quanto mais próximas estiverem as 

séries simuladas e observadas de vazão, melhor calibrado estará o modelo. A idéia de proximidade 

entre as vazões simuladas e observadas pode ser um tanto vaga e subjetiva, porém vem sendo assim 

utilizada. Embora seja comum e conveniente uma inspeção visual do ajuste, há a necessidade de se 

expressar matematicamente o grau de proximidade entre as duas séries. Isto é feito, por exemplo, 

através do uso de uma função objetivo (Nascimento et al. 2007). 

Na otimização de modelos hidrológicos uma das partes fundamentais é o estabelecimento da 

função objetivo, já que a mesma tem função de auxiliar o processo de simulação. As funções 

objetivo são utilizadas em processos de minimização ou maximização. Uma função objetivo é uma 

medida de desempenho do problema analisado. No caso da calibração de modelos chuva-vazão, a 

função-objetivo é uma equação utilizada para computar uma medida numérica da diferença (erro) 

entre os resultados do modelo e os valores observados. Dessa forma, o propósito da calibração 
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automática é encontrar aqueles valores dos parâmetros do modelo que otimizam (maximizam ou 

minimizam) a função-objetivo.  

Existe um grande número de funções-objetivo que são empregadas na calibração automática 

de modelos chuva-vazão. Neste artigo a função objetivo utilizada não prioriza nem vazões mínimas 

nem máximas. Sua escolha foi feita em função do melhor ajuste entre os valores das vazões 

calculadas e observadas. A equação 1 apresenta a função objetivo utilizada nesse trabalho. 

 
∑

∑

=

=

−
= n

1i
obs

n

1i
calcobs

Q

|QQ|
FO                                                                                                                 (1) 

Onde: 

 Qobs são as vazões observadas; 

 Qcalc são as vazões calculadas; 

 N é o número de meses utilizados para a calibração. 

2.4 – Metodologia 

Para avaliar as incertezas sobre os parâmetros calibrados do modelo hidrológico SMAP e a 

conseqüente resposta deste com relação à vazão, foram criadas redes fictícias de postos 

pluviométricos (PP’s). Para isso, foram utilizados dados mensais de precipitação de 11 postos 

pluviométricos que têm influência direta na bacia hidrográfica, com registros de boa qualidade entre 

1972 e 1989. O período utilizado para a calibração dos parâmetros foi de janeiro de 1972 a 

dezembro de 1974. Foram criados grids (rede de postos fictícios) com espaçamento entre os PP’s 

fictícios que variavam de 1 a 9 km (Figura 4). Neste processo, para cada PP fictício era criada uma 

série de chuva mensal a partir da rede de PP’s original, utilizando, para tanto, o método do inverso 

do quadrado da distância. Na  

Tabela 1 consta a quantidade de PP’s fictícios para cada resolução da malha. 

Tabela 1 – Números de PP’s fictícios por espaçamento entre os mesmos 
Espaçamento da malha 

de PP’s fictícios 
Número de PP’s fictícios 

1 x 1 km 1581 

2 x 2 km 416 

3 x 3 km 187 

4 x 4 km 104 

5 x 5 km 77 

6 x 6 km 54 

7 x 7 km 40 
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8 x 8 km 28 

9 x 9 km 24 

 

A figura a seguir mostra as malhas fictícias sobre a bacia do rio Gramame, desde uma malha 

9x9 km com apenas 24 PP’s, até uma muito mais densa, 1x1 km, com 1581 PP’s.  

 
Figura 4 – Malha fictícia de PP’s espaçadas de 1 km 

Foram feitas simulações para cada uma das 9 malhas, em cada simulação registrou-se: o valor 

dos parâmetros calibrados, a vazão simulada, a precipitação média simulada, análise estatística de 

cada série de vazões simuladas e ainda traçou-se uma curva de permanência para verificação dos 

resultados. Finalmente, de posse destes dados, pôde-se verificar o quanto cada um desses itens 

variava com o aumento da densidade da malha de PP’s fictícios.  

A criação de uma malha se dava da seguinte maneira: cada posto fictício tinha sua 

precipitação simulada calculada através do método do inverso do quadrado da distância (equação 

1). Por se tratar de uma quantidade elevada de postos pluviométricos, foi feito um programa na 

linguagem JAVA para calcular automaticamente a precipitação simulada de cada posto para cada 

malha. 
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∑
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    Onde: 

Pp - precipitação simulada; 

d - distância do posto real ao fictício;  

P - valor da precipitação no posto real. 



XVIII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos            10 

Após a obtenção do valor de todos os postos fictícios de uma malha, foi calculada a 

precipitação média de cada sub-bacia, e comparado com a precipitação média real e ainda com as 

precipitações médias de cada simulação das demais redes fictícias. Para ambos os casos, as 

precipitações média real e simulada, o cálculo foi feito usando o método de Thiessen. Para cada 

malha, com a precipitação media calculada e com o auxilio do SCE-UA, encontrou-se o conjunto de 

parâmetros ótimos, os mesmos foram registrados e comparados com as outras malhas fictícias. 

Com o conjunto de parâmetros ótimos, no SMAP simulou-se a bacia, para que, com a vazão 

média simulada de cada malha, elas fossem comparadas de forma a se analisar o que ocorreria com 

uma malha mais ou menos densa de PP’s fictícios. Ainda a fim de avaliar a influência da 

variabilidade espacial dos postos, foram traçadas curvas de permanência para cada malha fictícia de 

PP’s .   

3 – RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Conforme descrito na metodologia, foram obtidas 9 séries de precipitação média anual para 

cada sub-bacia com cada rede de PP’s fictícios. A tabela 2 apresenta os resultados obtidos para a 

precipitação média mensal com todos os grids para as três sub-bacias. 

Tabela 2 – Precipitação média para cada espaçamento da malha fictícia de PP’s 
Sub-

bacia/Malha 1 km 2 km 3 km 4 km 5 km 6 km 7 km 8 km 9 km 

Gramame 1606,1 1606,3 1609,2 1610,4 1607,3 1591,5 1570,8 1623,2 1600,0 
Mamuaba 1631,2 1629,7 1630,3 1624,9 1624,2 1619,1 1586,7 1631,0 1633,5 
Mumbaba 1541,2 1541,9 1542,6 1538,4 1560,2 1550,7 1524,7 1546,1 1563,6 

 

Pela tabela 2 nota-se que para as três sub-bacias, a precipitação média para as malhas com 

espaçamento de até 3,0 km houve variação desprezível. A partir do grid com resolução de PP’s 

espaçados de 4 em 4 km, foi verificado que não houve um comportamento ordenado da precipitação 

em função do aumento ou diminuição da quantidade de PP’s na malha.  

De posse dos resultados das precipitações médias mensais para todas as malhas de PP’s 

fictícios, para cada sub-bacia, foram realizadas todas as simulações. Em cada simulação foi 

encontrado o conjunto de parâmetros ótimos através da técnica de SCE-UA. Em seguida, plotaram-

se os valores encontrados para o conjunto ótimo de parâmetros para cada sub-bacia As figuras 5, 6 e 

7 apresenta a variação para os quatro parâmetros do modelo SMAP em função da resolução da 

malha de PP’s. 
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Figura 5 – Variação dos parâmetros com a resolução da malha para a sub-bacia do rio Gramame 
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Figura 6 – Variação dos parâmetros com a resolução da malha para a sub-bacia do rio Mamuaba 
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Figura 7 – Variação dos parâmetros com a resolução da malha para a sub-bacia do rio Mumbaba 

Analisando as figuras anteriores, verificou-se uma variação pequena, para todas as sub-bacias, 
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dos parâmetros com a quantidade de postos pluviométricos. O maior coeficiente de variação 

encontrado ocorreu para a sub-bacia do rio Mumbaba, no parâmetro Crec, que corresponde a 11%. 

Notou-se ainda que, os parâmetros Str e Kkt praticamente não sofreram variação alguma, pois 

apresentaram coeficientes de variação muito baixos, menores que 1,0%. Entretanto, averiguou-se 

que o parâmetro Crec foi aquele que sofreu maior variação, para todas as sub-bacias, quando era 

modificada a malha de PP’s fictícios.  

Na etapa seguinte, foram plotados valores da precipitação versus vazão para cada sub-bacia, 

com o intuito de analisar se a variação da quantidade de postos fictícios interfere nos resultados da 

vazão simulada. As figuras 8, 9 e 10 mostram os valores médios da precipitação e vazão média 

anual para cada malha de PP’s nas três sub-bacias em estudo. 
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Figura 8 – Análise da precipitação média anual e a vazão média anual para a sub-bacia do rio 

Gramame 
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Figura 9 – Análise da precipitação média anual e a vazão média anual para a sub-bacia do rio 

Mamuaba 
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Sub-bacia do rio Mumbaba
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Figura 10 – Análise da precipitação média anual e a vazão média anual para a sub-bacia do rio 

Mumbaba 

Nota-se pelas figuras anteriores que, à medida que os valores de precipitação sofriam 

acréscimo ou decréscimo, os valores médios mensais de vazão calculada, também seguiam a mesma 

tendência. O que não ocorreu para a sub-bacia do rio Mamuaba, onde já foi verificado em outros 

estudos, que esta sub-bacia apresenta possíveis falhas em seus dados (SILVA et al, 2002). Outro 

fato importante observado foi que, para a malha de PP’s de 7 km de espaçamento, nas três sub-

bacias, houve um comportamento anômalo em relação às outras malhas. Suspeita-se que isso 

ocorreu devido ao mal posicionamento desta malha para as três sub-bacias.  

Para explicitar melhor os resultados encontrados para a vazão média para cada malha nas três 

sub-bacias, calcularam-se alguns parâmetros estatísticos apresentados nas tabelas a seguir. 

Tabela 3 - Parâmetros estatísticos para as vazões simuladas para a sub-bacia do rio Gramame 

Parâmetros 1 km 2 km 3 km 4 km 5 km 6 km 7 km 8 km 9 km 
Estatísticos (m³/s) (m³/s) (m³/s) (m³/s) (m³/s) (m³/s) (m³/s) (m³/s) (m³/s) 

Média 3,23 3,23 3,23 3,22 3,22 3,19 3,18 3,18 3,15 
Desv. Pad. 2,71 2,71 2,71 2,70 2,70 2,67 2,64 2,69 2,64 

Mínimo 0,85 0,85 0,84 0,84 0,83 0,83 0,85 0,82 0,82 
Máximo 15,86 15,87 15,84 15,75 15,83 15,66 15,65 16,18 15,70 

 

Tabela 4 - Parâmetros estatísticos para as vazões simuladas para a sub-bacia do rio Mamuaba 

Parâmetros 1 km 2 km 3 km 4 km 5 km 6 km 7 km 8 km 9 km 
Estatísticos (m³/s) (m³/s) (m³/s) (m³/s) (m³/s) (m³/s) (m³/s) (m³/s) (m³/s) 

Média 3,27 3,27 3,27 3,27 3,24 3,30 3,30 3,28 3,30 
Desv. Pad. 1,98 1,98 1,99 1,99 1,96 1,98 1,94 2,00 2,05 

Mínimo 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,41 0,42 0,40 0,39 
Máximo 11,68 11,64 11,75 11,62 11,27 11,96 10,96 12,38 12,20 
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Tabela 5 - Parâmetros estatísticos para as vazões simuladas para a sub-bacia do rio Mumbaba 

Parâmetros 1 km 2 km 3 km 4 km 5 km 6 km 7 km 8 km 9 km 
Estatísticos (m³/s) (m³/s) (m³/s) (m³/s) (m³/s) (m³/s) (m³/s) (m³/s) (m³/s) 

Média 3,76 3,76 3,76 3,76 3,84 3,84 3,72 3,78 3,84 
Desv. Pad. 2,48 2,48 2,48 2,47 2,43 2,41 2,38 2,38 2,46 

Mínimo 0,29 0,29 0,29 0,30 0,31 0,31 0,32 0,32 0,30 
Máximo 14,69 14,67 14,74 14,58 14,66 14,40 14,15 13,80 14,48 

 Com os dados apresentados, comprova-se estatisticamente que, a variação da vazão média 

calculada é muito pequena. Para as sub-bacias do rio Gramame, Mamuaba e Mumbaba, a diferença 

da malha de 9 km de espaçamento para a de 1 km é de, aproximadamente 0,1 de média, que 

representa uma diferença relativa da média de 2,48%, 0,93% e 2,08%, respectivamente. 

 Como ultimo recurso, para comprovar a pouca variabilidade dos resultados frente à 

modificação na malha de PP’s fictícios, foram traçadas as curvas de permanência para a sub-bacia 

do rio Gramame apresentada na figura 9. 
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Figura 11 – Curva de permanência da sub-bacia do rio Gramame 

 Com a curva de permanência, ficou comprovada a pequena variação nos resultados 

encontrados para a vazão calculada, devido à proximidade entre as curvas para cada rede de PP’s 

fictícios. Resultados análogos foram encontrados para as sub-bacias dos rios Mamuaba e Mumbaba.   
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4 – CONCLUSÕES 

 Neste artigo, analisou-se o efeito da modificação da rede de distribuição espacial dos postos 

pluviométricos em uma bacia hidrográfica localizada no litoral do nordeste brasileiro, sendo esta 

bacia caracterizada por possuir uma grande variabilidade espacial da precipitação. 

Como foi visto, a precipitação média pouco variou para diferentes malhas de PP’s fictícios. 

Isto se deve porque os postos fictícios foram gerados a partir da rede real de PP’s da bacia. Como 

não houve alterações na rede pluviométrica real quando se gerava uma malha de espaçamento 

qualquer de PP’s fictícios, era de se esperar que os valores gerados por essas malhas se 

mantivessem próximos do real. 

Na análise da variação dos parâmetros, praticamente não houve grandes alterações nos valores 

dos parâmetros. Isto é uma conseqüência da pequena variação da precipitação média fictícia, 

conforme citado no parágrafo anterior. Como prova disso, pode-se citar que o parâmetro que mais 

variou foi o Crec, com coeficiente de variação de 11%. 

No que diz respeito às vazões simuladas, um fato importante que vale ser ressaltado é o 

comportamento anômalo dos resultados encontrados para todas as sub-bacias com a malha de PP’s 

fictícios de 7 em 7 km Buscou-se averiguar o porquê desse fato intrigante, entretanto, após 

inúmeras investigações, a única resposta plausível seria a má disposição da malha. 

 Com o auxílio de parâmetros estatísticos e da curva de permanência, constatou-se que, para as 

três sub-bacias, a diferença da malha de 9 km de espaçamento para a de 1 km é de, 

aproximadamente 0,1 de média, que representa uma diferença relativa da média de 2,48%, 0,93% e 

2,08%, respectivamente. Pode-se então, afirmar que o acréscimo da densidade de postos 

pluviométricos pouco influência na precipitação média da bacia, logo na simulação hidrológica em 

geral. 

 Necessita-se ainda realizar estudos semelhantes com um modelo hidrológico distribuído, a fim 

de verificar se os resultados vão na mesma direção dos encontrados. Isto deveria ser feita, para 

comprovar se há pouca variabilidade dos resultados nas vazões simuladas. 
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