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RESUMO --- Normalmente, os modelos hidrológicos ajustados não reproduzem o comportamento 
observado de bacias hidrográficas para os diferentes objetivos específicos dos hidrólogos, tais como 
a representação conjunta da ascensão e da recessão e de vazões mínimas e máximas de 
hidrogramas. O objetivo do presente trabalho é analisar o possível ganho na qualidade na calibração 
automática multi-objetivo dos parâmetros do modelo chuva-vazão IPHII utilizando faixas e trechos 
específicos da série de vazão observada de uma bacia hidrográfica brasileira. Foram testadas 
combinações (duas a duas) de diferentes funções-objetivo no algoritmo MOSCEM-UA. Os 
resultados encontrados sugerem que é possível obter um ganho na representação da série de vazões 
observadas ao trabalhar com trechos ou faixas de vazões. 

ABSTRACT --- Normally, the adjusted hydrological models not reproduce the observed behaviour 
of river basins for the different specific objectives of hydrologists, such as joint representation of 
the recession and the rising and minimum and maximum flow rates of hydrographs. The objective 
of this study is to analyze the possible gain in quality in multi-objective automatic calibration of the 
parameter's model rain-flow IPHII using specific tracks and stretches of flow observed at a river 
basin in Brazil. Combinations were tested (two of two) of different objective functions in algorithm 
MOSCEM-UA. The results suggest that there may be a gain in the representation of the flows 
observed working with tracks and stretches of flow. 
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1 - INTRODUÇÃO 

Os modelos chuva-vazão são utilizados para os mais devidos fins na hidrologia. Sua utilização 

mais aceita ocorre na extensão de séries de vazão em rios, para diferentes projetos de utilização dos 

recursos hídricos (Collischonn e Tucci, 2001). Estes modelos, assim como os demais modelos 

hidrológicos, possuem parâmetros que caracterizam o sistema hidrológico real e que devem ser 

ajustados. 

Devido aos altos custos da amostragem ou monitoramento, normalmente o ajuste dos valores 

dos parâmetros é realizado através do processo de calibração, com base nas informações 

hidrológicas existentes na bacia. A calibração é uma técnica de otimização, onde os valores dos 

parâmetros de um modelo de simulação são modificados pelo usuário, denominada calibração 

manual, ou por uma técnica automática, denominada calibração automática. 

De acordo com Collischonn e Tucci (2003), a calibração manual é a primeira técnica utilizada 

pelos hidrólogos para a determinação dos parâmetros. O ajuste manual é realizado por tentativa e 

erro, em repetidas execuções do modelo e análise visual baseada na comparação dos hidrogramas 

calculados e observados (Madsen, 2000). Segundo Collischonn e Tucci (2003), para um hidrólogo 

experiente no uso de um determinado modelo é possível obter resultados muito bons com a 

calibração manual. 

Entretanto, autores (Madsen, 2000; Madsen et al., 2002; Collischonn e Tucci, 2003, entre 

outros) também argumentam que o processo de calibração manual pode consumir muito tempo de 

trabalho devido ao grande número de parâmetros ou à inexperiência do usuário. Além disso, existe 

muita subjetividade envolvida (Madsen et al., 2002) no processo, resultando em conjuntos de 

parâmetros diferentes, para usuários diferentes do mesmo modelo, na mesma bacia e no mesmo 

período de tempo (Collischonn e Tucci, 2003). Desta forma, pesquisas foram e estão sendo 

desenvolvidas para a utilização da calibração automática como alternativa para contornar a falta de 

usuários experientes, acelerar o processo de calibração e torná-lo menos subjetivo e, portanto, 

passível de repetição (Collischonn e Tucci, 2001). 

Collischonn e Tucci (2003) citam que os primeiros métodos de ajuste automático possuíam 

limitações, tais como solução com mínimos locais; solução matemática encontrando parâmetros 

distantes da realidade física, limitações das funções-objetivo, entre outros. Nos recentes anos foram 

desenvolvidos métodos de calibração automática que obtêm estimativas de vazões cada vez mais 

semelhantes às vazões observadas, culminando nos métodos de calibração multi-objetivos (mais de 

uma função-objetivo) com o uso de algoritmos evolutivos. 

No entanto, Boyle et al. (2000) argumentam que mesmo os métodos de calibração multi-

objetivos não tendem a fornecer estimativas de hidrogramas considerados aceitáveis pelos 
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hidrólogos para os diferentes processos hidrológicos que ocorrem na natureza. Ou seja, os métodos 

não obtêm um conjunto de parâmetros que estimem hidrogramas semelhantes aos hidrogramas 

observados para os diferentes objetivos específicos dos hidrólogos, tais como ascensão e recessão 

do hidrograma e vazões mínimas e máximas. Com objetivo de reduzir estas incertezas, Madsen 

(2000) e Madsen et al. (2002) realizaram a calibração de um modelo hidrológico chuva-vazão 

associado a faixas de vazão, separando em eventos de vazões baixas e altas. Já Boyle et al. (2000) 

calibraram um modelo hidrológico para trechos do hidrograma.  

O objetivo do presente trabalho é analisar o possível ganho na qualidade na calibração 

automática multi-objetivo dos parâmetros do modelo chuva-vazão IPHII utilizando faixas e trechos 

específicos da série de vazão observada de uma bacia hidrográfica brasileira. 

2 – CALIBRAÇÃO AUTOMÁTICA 

A calibração automática é baseada em técnicas de otimização numérica sendo que a qualidade 

do ajuste dos parâmetros encontrados é medida por meio de funções-objetivo. No caso da simulação 

hidrológica, as funções-objetivo devem medir a discrepância entre os dados de vazão observados e 

calculados com a finalidade de aproximar o máximo possível estes valores, ou seja, minimizar a 

diferença (Tucci, 1998). 

Collischonn e Tucci (2003) enfatizam que a demanda por métodos de calibração automática 

vêm aumentando, com o surgimento de uma nova geração de modelos em programas de 

computador amigáveis e com a generalização de seu uso em empresas de consultoria e instituições 

governamentais ligadas aos recursos hídricos. Nas duas últimas décadas importantes 

desenvolvimentos vêm ocorrendo tanto na definição de novas funções-objetivo como no 

desenvolvimento de algoritmos de otimização global. Estes desenvolvimentos devem contribuir 

para reduzir, ao menos parcialmente, os pontos fracos da calibração automática (Collischonn e 

Tucci, 2001). 

Duan et al. (1992) desenvolveram um importante trabalho ao analisarem a superfície de 

resposta de funções-objetivo aplicadas a problemas de calibração de modelos hidrológicos. Os 

autores constataram que, devido às características desta função de resposta, os métodos de 

calibração automática por busca local, como Rosenbrock e Simplex de Nelder e Mead, tendem a 

encontrar sempre apenas pontos ótimos locais. 

Para contornar este problema, Duan et al. (1992) criaram um método baseado na combinação 

de técnicas de busca aleatória, algoritmos genéticos e otimização local, denominado SCE-UA 

(Shuffled Complex Evolution-Univesity of Arizona). O algoritmo SCE-UA opera com uma 

população de pontos que “evolui” em direção ao ótimo global através de sucessivas iterações e 

avaliações de uma função-objetivo. 
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Boyle et al. (2000) argumentam que o principal problema com a otimização mono-objetivo, 

tal como o SCE-UA, é que o critério deve ser escolhido com cuidado para medir a diferença entre 

os dados simulados e observados no hidrograma de uma maneira que não dê ênfase em um aspecto 

do hidrograma em detrimento a outro. Os autores argumentam que enquanto um hidrólogo 

experiente pode dar a devida consideração a este fato, utilizando a calibração manual, a seleção de 

um critério único ou objetivo único antes de iniciar o processo de calibração pode predispor a 

calibração automática em direção a uma solução não realista. 

Na calibração automática multi-objetivo o objetivo é otimizar, ao mesmo tempo, várias 

funções, que avaliam vários aspectos da qualidade do ajuste entre o hidrograma calculado e o 

observado. Algumas técnicas de calibração multi-objetivo são apresentadas nos trabalhos de Yapo 

et al. (1998); Gupta et al. (1998); Boyle et al. (2000) e Madsen (2000). 

Yapo et al. (1998) desenvolveram o algoritmo MOCOM-UA (Multiobjetive Complex 

Evolution-Univesity of Arizona), que representa a versão multi-objetivo do algoritmo de otimização 

mono-objetivo SCE-UA. Continuando nessa linha de pesquisa, Vrugt et al (2003) desenvolveram o 

MOSCEM-UA (Multiobjetive Shuffled Complex Evolution Metrópolis-Univesity of Arizona) 

procurando dar solução às deficiências detectadas no MOCOM-UA, e será sucintamente descrito a 

seguir, pois será utilizado no presente trabalho. 

 

2.1. Algoritmo MOSCEM-UA 
 

De acordo com Collischonn e Tucci (2003), a principal característica de um problema de 

otimização multi-objetivo é que a solução, em geral, não será única. Isto é, um conjunto de 

parâmetros A corresponderá ao ótimo da função F1 e um conjunto de parâmetros B, diferente de A, 

corresponderá ao ótimo da função F2. Existirão ainda muitos conjuntos de parâmetros (C e D, por 

exemplo) que, embora não correspondam ao ótimo de F1 nem de F2, podem ser considerados 

aceitáveis. Os conjuntos de parâmetros aceitáveis são tais que, partindo da solução C para a solução 

D, a mudança para melhor em uma função-objetivo será contrabalançada pela deterioração em 

outra, e não existirá nenhuma solução E que seja, ao mesmo tempo, melhor em F1 e F2 do que C ou 

D.  

Os autores argumentam que se não houver nenhuma informação adicional que permita dar 

maior importância a uma das duas funções-objetivo, todas as soluções intermediárias devem ser 

consideradas boas. Devido a estas características, a solução de um problema de otimização multi-

objetivo não é um ponto, mas uma região, denominada região de Pareto, ou região de soluções não 

inferiores ou não dominadas (Collischonn e Tucci, 2003). 
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Bravo et al. (2007-b) apresenta uma descrição sucinta do algoritmo MOSCEM-UA proposto 

por Vrugt et al. (2003). O algoritmo MOSCEM-UA utiliza um novo conceito de dominância de 

Pareto para gerar uma aproximação uniforme razoável da “verdadeira” região de Pareto (contendo 

as soluções de mono critério nos extremos do conjunto de soluções de Pareto). O algoritmo 

MOSCEM-UA toma uma população inicial de pontos, aleatoriamente distribuídos no espaço 

factível das variáveis. Para cada indivíduo da população é calculado o vetor multiobjetivo F e a 

população é ranqueada e ordenada usando uma versão melhorada do conceito de atribuição de 

aptidão desenvolvido por Zitzler e Thiele (1999) apud Vrugt (2003).  

A população é dividida em diferentes complexos e em cada complexo k (k= 1, 2, ..., q), uma 

seqüência paralela é iniciada começando no ponto que exibe a maior aptidão. Em cada seqüência k 

é gerado um novo ponto candidato usando uma distribuição normal multivariada centrada na marca 

atual (ponto com maior aptidão) da seqüência aumentada com a estrutura de covariância induzida 

entre os pontos no complexo k. A regra de aceitação do tipo Metrópolis é usada para verificar se a 

prole será adicionada à atual seqüência ou não. Se a prole é aceita, ela deve substituir o pior 

membro do complexo atual k. De qualquer modo, se o ponto candidato é rejeitado, o pior membro 

do complexo k é substituído com o último membro da seqüência k. 

Finalmente, depois de um número determinado de iterações, os complexos são colocados 

novamente na população fixa de pontos e novos complexos são formados através de um processo de 

mistura. Aplicações iterativas de vários passos de algoritmos causam a convergência da população 

em direção ao conjunto de soluções de Pareto. 

 

2.2. Funções-objetivo 
 

As funções-objetivo são utilizadas para avaliar a precisão obtida com os parâmetros calibrados 

aos dados observados de vazão da bacia hidrográfica de interesse. No caso da calibração de 

modelos chuva-vazão, a função-objetivo é uma equação utilizada para calcular uma medida 

numérica da diferença (erro) entre os resultados do modelo (geralmente um hidrograma) e os 

valores observados dessa mesma variável de saída. Assim, o propósito da calibração automática é 

encontrar aqueles valores dos parâmetros do modelo que otimizam (maximizam ou minimizam) a 

função-objetivo.  

 

Conforme discutido, quando otimizado o valor de uma única função-objetivo, o processo de 

calibração automática é denominado mono-objetivo. Entretanto, quando otimizado o valor de dois 

ou mais funções-objetivo, o processo de calibração automática é denominado multi-objetivo. 
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Existe um grande número de funções-objetivo utilizadas na calibração automática de modelos 

chuva-vazão. Bravo et al. (2007-a) apresentam sete funções-objetivo (Tabela 1) que foram 

utilizadas no programa WIN_IPH2, a mais recente versão do modelo IPH II. 

Tabela 1. Funções-objetivo para calibração automática de modelos hidrológicos. (Adaptado de Bravo 
et al., 2007-a) 

Nome Equação 

Desvio Padrão 
( )
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−

=
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Coeficiente de Nash e Sutcliffe * 

( )

∑

∑

=

=









−

−
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16  

Erro de volume * 100*7

1

11

∑

∑∑

=

==

−

= NT

i
i

NT

i
i

NT

i
i

Qo

QoQc

FO  

* Qoi é o valor de vazão observada no intervalo de tempo i, Qci é o valor de vazão calculada no intervalo de 
tempo i, NT é o número de intervalos de tempo da série analisada e Q é a vazão média da série. 
 

A superfície descrita pela função-objetivo no espaço dos parâmetros é conhecida como 

superfície de resposta (Sorooshian e Gupta, 1995 apud Bravo et al., 2007). Um algoritmo de 

otimização é um procedimento lógico que é utilizado para buscar na superfície de resposta os 

valores dos parâmetros que otimizam (maximizam ou minimizam) o valor da função-objetivo 

considerando a faixa de valores viáveis de cada parâmetro 

Segundo Bravo et al. (2007-a), a calibração automática utiliza critérios mais objetivos para 

definir o final do processo de calibração. Sorooshian e Gupta (1995) apud Bravo et al. (2007) 

apresentaram os seguintes critérios de parada: (a) convergência da função-objetivo; (b) 

convergência dos valores dos parâmetros; (c) número máximos de iterações. Com o 
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desenvolvimento dos métodos de calibração multi-objetivo outro critério passou a ser utilizado: a 

não dominância das soluções das funções-objetivo para os conjuntos dos parâmetros calibrados, 

critério utilizado pelo algoritmo MOSCEM-UA. 

3 – METODOLOGIA 

O método de calibração automática multi-objetivo MOSCEM-UA foi aplicado utilizando o 

modelo IPH II. A programação e acoplamento do algoritmo MOSCEM-UA ao modelo IPH II foram 

desenvolvidos por Bravo et al. (2007-b). Foram utilizados os seguintes valores das variáveis 

principais: 

- Moscemn = 7, número de parâmetros das funções a otimizar; 

- Moscemq = 25, número de complexos; 

- Moscems = 500, número de pontos da amostra inicial; 

- Itera = 10000, número de iterações a serem feitas; 

- Moscemno = 2, número de funções objetivo a otimizar; 

- Moscemm = 20, número de pontos em cada complexo; 

- Beta = 0,50, fator de escala no algoritmo metropolis-hastings; 

- Mosceml = 2, número de filhotes. 

O IPH II é um modelo hidrológico chuva-vazão, do tipo concentrado, desenvolvido no 

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

suficientemente descrito em vários trabalhos (Tucci et al, 1981; Tucci e Campana, 1993; Tucci, 

1998; Tassi et al., 2006; Bravo et al., 2007-b), possuindo 7 parâmetros que podem ser calibrados. 

Os parâmetros escolhidos para calibrar o modelo foram todos os possíveis, aos quais foram 

determinados limites mínimos e máximos de variação, conforme Collischonn e Tucci (2003) 

(Tabela 2). 

Tabela 2. Limites máximo e mínimo dos valores dos parâmetros do modelo IPHII para a calibração 
automática. 

Parâmetro Unidade Valor mínimo Valor máximo 
Rmax mm 0,0 9 

Io mm.∆t-1 10 300 
Ib mm.∆t-1 0,1 10 
h - 0,0 1 

Ks ∆t 0,01 10 
Ksub ∆t 30 40 
α - 0,01 20 

 

Tassi et al. (2006) descrevem que o IPH II é composto dos seguintes algoritmos: 

- perdas por evaporação e interceptação; 
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- separação do escoamento; 

- propagação dos escoamentos superficial e subterrâneo. 

Os autores também descrevem os parâmetros do modelo: 

- Rmax: reflete a capacidade de armazenamento máximo em um reservatório de perdas; 

- Io: capacidade inicial de infiltração do solo; 

- Ib: capacidade mínima de infiltração do solo; 

- h: representa o decaimento da curva exponencial de infiltração. Igual a e-k, sendo e a base 

dos logaritmos neperianos e k um parâmetro empírico, relacionado ao tipo de solo; 

- Ks: representa o tempo de retardo do escoamento superficial. 

- Ksub: representa o tempo médio de esvaziamento do reservatório de escoamento 

subterrâneo. 

Tassi et al. (2006) argumentam também que a propagação do escoamento superficial no 

modelo é feita através do método de Clark, que utiliza os parâmetros tempo de concentração (tc) e o 

histograma tempo-área (nh). Esses dois parâmetros podem ser calibrados ou mantidos fixos, de 

acordo com a disponibilidade de informações de características físicas da bacia. Para a propagação 

do escoamento superficial é necessário definir também o percentual de área impermeável (AINP) na 

bacia hidrográfica. 

O modelo IPH II, originalmente, foi desenvolvido para simulação de eventos. Entretanto, para 

simulação de séries contínuas de longo período, foi introduzido um parâmetro adicional 

denominado α. Esse parâmetro representa o coeficiente de depleção (Tucci, 1998) e participa do 

processo de separação do escoamento no caso em que a precipitação é menor que a capacidade de 

infiltração. Além dos parâmetros acima citados, para a simulação devem ser informadas a área da 

bacia hidrográfica, a precipitação e evaporação. 

Foram testadas diferentes combinações (duas a duas) das funções-objetivo 1 a 5 apresentadas 

na Tabela 1 (10 combinações possíveis) para a calibração automática multi-objetivo a faixas e 

trechos específicos da série de vazão observada de uma bacia hidrográfica. Para verificação do 

ganho de qualidade obtido com os ajustes foram realizados os ajustes automáticos para toda a série 

de vazões e comparados com os resultados das calibrações e simulações as faixas e trechos. A 

comparação considerou a análise visual do hidrograma e os resultados das curvas de permanência, 

para as calibrações que possuíram os melhores resultados das funções-objetivo 6 e 7 (Coeficiente de 

Nash e Sutcliffe e Erro de volume). 

Como base de dados foi utilizada a bacia do rio Canoas, que é um dos formadores do rio 

Uruguai. Esta bacia foi utilizada por Collischonn e Tucci (2003). Segundo os autores, a bacia está 

localizada no estado de Santa Catarina, em uma região montanhosa, de solos relativamente rasos 

sobre rochas basálticas, com predominância de campos e algumas florestas esparsas. O clima é um 
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dos mais frios do país, com precipitação média anual de aproximadamente 1700 mm, e com chuvas 

bem distribuídas ao longo do ano. A evapotranspiração real estimada é de, aproximadamente, 500 

mm.ano-1 e o coeficiente de escoamento de longo prazo em torno de 0,7. 

A bacia possui 989 km² e os dados de vazão, precipitação e evapotranspiração potencial foram 

obtidos do estudo de Collischonn e Tucci (2003). De acordo com a série de dados, as faixas de 

vazão foram divididas em eventos de vazões altas, consideradas maiores que 50 m³.s-1, e eventos 

da vazões baixas, menores que 50 m³.s-1. Os trechos da série foram ascensão, recessão e fluxo de 

base. A ascensão é considerada quando a vazão do passo de tempo i+1 é maior que a vazão em i e a 

recessão e fluxo de base é quando a vazão i+1 é menor que i. A diferenciação da recessão e do fluxo 

de base foi de acordo com a variação entre as vazões (Qi e Qi+1), quando a vazão Qi+1 diminuiu 

mais que 10% foi considerado um trecho de recessão do hidrograma e quando a referida vazão 

diminuiu menos que 10% se considerou que o trecho é de fluxo de base. A calibração é realizada 

para cada parte em separado, gerando diferentes conjuntos de parâmetros. 

Os valores foram admitidos em função dos dados e características da bacia hidrográfica 

analisada no estudo. Não será realizada a verificação do ajuste obtido com os parâmetros, pois o 

objetivo do trabalho foi verificar o melhor resultado no ajuste ao trabalhar com faixas de vazão ou 

trechos do hidrograma. 

4 – RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Para avaliar o melhor resultado no ajuste ao trabalhar com faixas de vazão ou trechos do 

hidrograma os parâmetros foram otimizados para as várias combinações das funções-objetivo, 

gerando diferentes conjuntos de parâmetros que foram utilizados para gerar séries de vazão 

calculadas que foram posteriormente comparadas. Nas Figuras 1 (a-b) são apresentados dois 

exemplos de regiões de Pareto resultantes das calibrações com o modelo IPHII para os sete 

parâmetros calibráveis, atendendo as funções-objetivo correspondentes. Foram estabelecidas 

sessenta (60) regiões de Pareto, dez (10) para cada trecho do hidrograma e faixas de vazão, assim 

como para toda a série de dados. 

Os parâmetros resultantes das melhores calibrações são apresentados na Tabela 3. Cada uma 

das dez (10) calibrações realizadas para cada faixa de vazão ou trecho do hidrograma produziu uma 

região de Pareto que representa uma banda de incerteza associada à calibração dos parâmetros. 

Estas não serão apresentadas, mas, se sabe que qualquer ponto desta região possui uma solução não 

dominada e poderia ser utilizada para gerar a série de vazões calculadas. A Tabela 4 apresenta os 

melhores resultados das calibrações considerando o melhor R² (Coeficiente de Nash e Sutcliffe) e o 

Erro de Volume, conforme sugere Boyle et al. (2000) para a escolha de um único conjunto de 
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parâmetros. Os valores em negrito são os “melhores dos melhores”, que serão analisados conforme 

a análise visual dos hidrogramas (Figuras 2, a-e) e as curvas de permanência (Figuras 3, a-e).  
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Figura 1. Exemplos de Regiões de Pareto das funções-objetivo utilizadas  (a) toda a série; (b) ascensão. 

 

Algumas calibrações não convergiram para a Região de Pareto (* na Tabela 4). Bravo et al. 

(2007-b) recomendam um maior número de testes para verificar o número de iterações e a 

população inicial de pontos necessários para evitar a não uniformidade presente na obtenção da 

região de Pareto pelo MOSCEM-UA. Como não se tratava do objetivo do presente trabalho, esta 

recomendação não foi verificada e onde ocorreu a não uniformidade os dados foram excluídos da 

análise. 

Tabela 3. Conjuntos de parâmetros para as melhores calibrações. 

 Io Ib h Ks Ksub Rmax Alfa 

Toda série 25,1543 6,2593 0,0184 5,2114 24,1387 0,8864 8,3340 
Ascensão 12,8518 6,7488 0,0497 4,8021 65,2295 2,2291 17,0872 
Recessão 32,1683 4,1634 0,0287 6,9524 25,7669 1,0507 0,9105 

Fluxo de Base 39,7822 2,1454 0,0100 5,6628 22,4564 0,8201 8,0297 
Vazões Baixas 11,3203 4,5863 0,3388 2,6339 193,5492 5,1933 18,1067 
Vazões Altas 13,0232 0,5557 0,1612 5,6799 400,6956 3,0111 16,2078 

 

Conforme se observa na Tabela 4, a combinação de funções-objetivo (FO) que gerou os 

melhores resultados foi a FO Desvio Padrão com a FO Desvio relativo médio. A primeira busca dar 

peso maior às vazões maiores e a segunda à diferença relativa entre as vazões. Esta combinação 

representou os melhores ajustes para toda a série, fluxo de base a vazões altas. Para a ascensão o 

melhor conjunto de parâmetros foi obtido com a combinação da FO Desvio absoluto médio e a FO 

Desvio padrão do inverso das vazões, que proporcionam melhor ajuste às vazões altas e baixas, 

respectivamente. Para a recessão a melhor combinação foi a FO Desvio Padrão com a FO Desvio 

absoluto médio, ambas dando maior peso às vazões maiores, e  para as vazões baixas as FOs Desvio 

padrão do inverso das vazões e Desvio relativo médio, que dão maior peso às vazões menores.  
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Tabela 4. Melhores resultados de calibração das combinações de funções-objetivo para os diferentes trechos e 
faixas de vazão da série de vazão. 

Funções-objetivo 
Toda série Ascensão Recessão Fluxo de Base Vazões Baixas Vazões Altas 

R² (%) 
E.Vol. 
(%) 

R² (%) 
E.Vol. 
(%) 

R² (%) 
E.Vol. 
(%) 

R² (%) 
E.Vol. 
(%) 

R² (%) 
E.Vol. 
(%) 

R² (%) 
E.Vol. 
(%) 

Desvio Padrão + 
Desvio absoluto 

médio 
84,58% 5,47% 83,18% 0,54% 76,06% 4,01% 84,13% 8,42% 72,78% 10,06% 51,11% 61,94% 

Desvio Padrão + 
Desvio padrão do 
inverso das vazões 

84,32% 3,69% 82,03% 0,08% 75,13% 9,69% 84,30% 9,24% 79,81% 13,79% 60,89% 53,36% 

Desvio Padrão + 
Desvio quadrado 
relativo médio 

81,22% 7,31% 83,69% 3,40% 73,07% 11,84% 84,10% 6,46% * * * * 

Desvio Padrão + 
Desvio relativo médio 83,76% 0,22% 82,87% 2,39% 82,30% 11,00% 84,61% 5,75% 76,22% 12,02% 82,01% 1,38% 

Desvio absoluto 
médio + Desvio 

quadrado relativo 
médio 

75,45% 6,23% 79,88% 5,91% 66,87% 7,90% * * 65,78% 15,68% 80,23% 5,98% 

Desvio absoluto 
médio + Desvio 

padrão do inverso das 
vazões 

82,97% 10,50% 80,93% 0,01% 80,56% 12,15% 62,31% 0,16% 79,91% 13,38% 58,22% 49,20% 

Desvio absoluto 
médio + Desvio 
relativo médio 

66,80% 15,65% 78,56% 4,98% 54,62% 16,98% 71,75% 6,89% 62,12% 19,54% 61,12% 23,64% 

Desvio padrão do 
inverso das vazões + 

Desvio quadrado 
relativo médio 

* * 64,42% 5,74% 78,65% 8,45% 64,30% 17,54% 59,67% 18,57% 56,91% 49,42% 

Desvio padrão do 
inverso das vazões + 

Desvio relativo médio 
81,37% 11,23% 80,86% 0,02% 79,04% 11,47% 70,83% 15,89% 73,47% 6,74% 81,22% 4,87% 

Desvio quadrado 
relativo médio + 

Desvio relativo médio 
81,22% 7,31% 70,21% 4,02% 61,89% 12,42% 54,87% 21,50% 69,40% 9,33% 65,37% 32,64% 

* Calibração não conseguiu definir região de Pareto para 10.000 iterações. 
 

Estes resultados corroboram com as conclusões de Tassi et al. (2006) que enfatizam que no 

processo de calibração, a escolha do conjunto de funções-objetivo mostra-se determinante na 

qualidade do ajuste obtido. Os autores argumentam que é necessário um conhecimento prévio das 

características do hidrograma, mas recomendam também uma avaliação da combinação de funções 

variadas. Além disso, os resultados sugerem também que as funções-objetivo que possuem baixa 

correlação fornecem melhores resultados, conforme Tassi et al. (2006). 

As calibrações considerando as vazões na ascensão e altas estimaram melhor as vazões 

máximas em detrimento às vazões baixas (Figuras 2-a, 2-e, 3-a e 3-e).  Para o ajuste da recessão se 

observou um ganho na representação das vazões com permanência a partir de 20% (Figura 3-b). Ao 

considerar as vazões no fluxo de base e vazões baixas foram subestimadas as vazões máximas e 

superestimadas as vazões altas (Figuras 3-c e 3-d). 
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Comparação de ajuste da calibração com toda a série e a ascenção
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Comparação de ajuste da calibração com toda a série e a recessão
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(b) 

Figuras 2. Comparação de trechos dos hidrogramas obtidos com os ajustes de toda a série com os trechos e faixas de 
vazão. (a) toda a série e a ascenção; (b) toda a série e a recessão; (c) toda a série e o fluxo de base; (d) toda a série e 

as vazões baixas; e (e) toda a série e as vazões altas. 
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Comparação de ajuste da calibração com toda a série e o fluxo de base
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(c) 

Comparação de ajuste da calibração com toda a série e as vazões baixas
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(d) 

Figuras 2 (cont.). Comparação de trechos dos hidrogramas obtidos com os ajustes de toda a série com os trechos e 
faixas de vazão. (a) toda a série e a ascenção; (b) toda a série e a recessão; (c) toda a série e o fluxo de base; (d) toda 

a série e as vazões baixas; e (e) toda a série e as vazões altas. 
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Comparação de ajuste da calibração com toda a série e as vazões altas
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(e) 

Figuras 2 (cont.). Comparação de trechos dos hidrogramas obtidos com os ajustes de toda a série com os trechos e 
faixas de vazão. (a) toda a série e a ascenção; (b) toda a série e a recessão; (c) toda a série e o fluxo de base; (d) 

toda a série e as vazões baixas; e (e) toda a série e as vazões altas. 

Comparação de ajuste da calibração com toda a série e a ascensão
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(a) 
Figuras 3. Comparação das curvas de permanência obtidas com os ajustes de toda a série com os trechos e faixas 
de vazão. (a) toda a série e a ascenção; (b) toda a série e a recessão; (c) toda a série e o fluxo de base; (d) toda a 

série e as vazões baixas; e (e) toda a série e as vazões altas. 
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Comparação de ajuste da calibração com toda a série e a recessão
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(b) 

Comparação de ajuste da calibração com toda a série e o fluxo de base
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(c) 

Figuras 3 (cont.). Comparação das curvas de permanência obtidas com os ajustes de toda a série com os trechos e 
faixas de vazão. (a) toda a série e a ascenção; (b) toda a série e a recessão; (c) toda a série e o fluxo de base; (d) 

toda a série e as vazões baixas; e (e) toda a série e as vazões altas. 
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Comparação de ajuste da calibração com toda a série e as vazões baixas
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(d) 

Comparação de ajuste da calibração com toda a série e as vazões altas
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(e) 

Figuras 3 (cont.). Comparação das curvas de permanência obtidas com os ajustes de toda a série com os trechos e 
faixas de vazão. (a) toda a série e a ascenção; (b) toda a série e a recessão; (c) toda a série e o fluxo de base; (d) 

toda a série e as vazões baixas; e (e) toda a série e as vazões altas. 
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5 –CONCLUSÕES 

Os modelos chuva-vazão representam a parte do ciclo hidrológico entre a precipitação e 

vazão. Esta representação admite simplificações que repercutem diretamente na qualidade do ajuste 

dos parâmetros dos modelos. A dificuldade na calibração é fazer com que os parâmetros 

estabelecidos resultem em uma série de valores calculados que se adaptem bem a todo hidrograma 

observado, não somente à parte do hidrograma. 

Os resultados encontrados neste trabalho sugerem que é possível obter um ganho na 

representação da série de vazões observadas ao trabalhar com trechos ou faixas de vazões. Obteve-

se um ganho na qualidade da representação das vazões máximas ao se considerar as vazões na 

ascensão e altas e na representação das vazões com permanência a partir de 20% ao se considerar as 

vazões na recessão. É necessário destacar a dificuldade em representar a resposta rápida da bacia do 

rio Canoas às precipitações devido ao seu alto coeficiente de escoamento. 

 

AGRADECIMENTOS 

Os autores agradecem ao Professor Walter Collischonn pelas orientações para a realização do 

trabalho. 

BIBLIOGRAFIA 

BOYLE, D.P.; GUPTA, H.V.; SOROOSHIAN, S. (2000). Toward improved calibration of hydrologic 

models: Combining the strenghts of manual and automatic methods. Water Resources Research 36(12), pp. 

3663-3674. 

BRAVO, J. M., ALLASIA, D. G., COLLISCHONN, W., TASSI, R., MELLER, A., TUCCI, C. E. M. (2007-

a). Avaliação visual e numérica da calibração do modelo hidrológico IPH II com fins educacionais. XVII 

Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos, SP. 

BRAVO, J. M., COLLISCHONN, W., PILAR, J. V., DEPETTRIS, C., MELLER, A., TUCCI, C. E. M. 

(2007-b). Dimensionamiento “ambiental” de una represa utilizando un algoritmo evolutivo multiobjetivo. 

CONAGUA. 

COLLISCHONN, W.; TUCCI, C. E. M. (2001). Calibração automática global do modelo IPH2. In Anais do 

XIV simpósio brasileiro de Recursos Hídricos, Aracaju SE, nov. 2001, 1 CD. 

COLLISCHONN, W.; TUCCI, C. E. M. (2003). Ajuste multiobjetivo dos parâmetros de um modelo 

hidrológico. Revista Brasileira dos Recursos Hídricos. Vol. 8. Nº 3. pp 27-41. 

DUAN, Q.; SOROOSHIAN, S.; GUPTA, V. (1992). Effective and efficient global optimization for 

conceptual rainfall-runoff models. Water Resources Research 28(4), pp. 1015-1031. 

GUPTA, H. V.; SOROOSHIAN, S.; YAPO, P. O. (1998). Toward improved calibration of hydrologic 

models: Multiple and noncommensurable measures of information. Water Resources Research. Vol. 34. Nº 



XVIII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 18

4. pp. 751-763. 

MADSEN, H, WILSON, G., AMMENTORP, H. C. (2002). Comparison of different automated strategies for 

calibration of  rainfall – runoff models. Journal of Hydrology 261, pp. 48-59. 

MADSEN, H. (2000). Automatic calibration of a conceptual rainfall – runoff model using multiple 

objectives. Journal of Hydrology 235, pp. 276-288. 

TASSI, R.; BRAVO, J.M.; MELLER, A.; COLLISCHONN, W. (2006). Avaliação del impacto de diferentes 

funções-objetivo na calibração automática multiobjetivo do modelo IPH II. XXII Congreso Latinoamericano 

de Hidráulica, Guayana, Venezuela, out. 2006, 1 CD. 

TUCCI, C.E.M.; CAMPANA, N. 1993. Simulação distribuída com IPH II, Nova versão. Anais X Simpósio 

Brasileiro de Recursos Hídricos Gramado V3 p495-504 

TUCCI, C.E.M.; ORDONEZ, J.S.; SIMÕES LOPES, M. 1981. Modelo Matemático Precipitação- Vazão 

IPH II Alguns Resultados. Anais IV Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos. ABRH. Fortaleza. 

TUCCI, C. E. M. (1998). Modelos hidrológicos. ABRH Editora da UFRGS. Porto Alegre. 669 pp. 

VRUGT, J. A., GUPTA, H. V., BOUTEN, W., SOROOSHIAN, S. (2003). A Shuffled Complex Evolution 

Metropolis algorithm for optimization and uncertainty assessment of hydrologic model parameters. Water 

Resources Research, v. 39, n8.  

YAPO, P. O.; GUPTA, H. V.; SOROOSHIAN, S. (1998). Multiobjective global optimization for hydrologic 

models. Journal of Hydrology. Vol. 204. pp. 83-97. 


