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Resumo – O WASA-SED é um modelo hidrológico orientado a processos, semidistribuído, capaz
de prever os principais componentes do ciclo hidrológico e sedimentológico em regiões semiáridas
e áridas. Por se tratar de um modelo semidistribuído e complexo, onde suas subunidades espaciais
são determinadas a partir de um entendimento das suas próprias funções hidrológicas, sua
parametrização é muito subjetiva e laboriosa. Por esse motivo, foi desenvolvido um sistema para
gerar as entradas de dados para o WASA-SED de forma automatizada. Neste trabalho, descrevemos
os detalhes do sistema e uma comparação dos resultados do modelo da parametrização manual e
automática.
Palavras-Chave – WASA-SED. Automatização. Georreferenciamento.

AUTOMATED GENERATION OF INPUT DATA FOR THE WASA-SED
MODEL
Abstract – The WASA-SED is a semi-distributed, process oriented, hydrological model, which is
able to predict the main components of the hydrological and sedimentological cycle at arid and
semi-arid regions. Since it is a semi-distributed and complex model, in which its spacial subunits
are determined by an understanding of its own hydrological functions, its parametrization is rather
subjective and laborious. For that reason, a system was developed to generate automatically the
input data for the WASA-SED model. In this work, we described the details of that system and a
comparison of model results from the manual and automatic parametrization.
Keywords – WASA-SED. Automation. Georeferencing.
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1. INTRODUÇÃO
O modelo hidrológico WASA-SED [Guentner e Bronstert (2004); Mueller et al. (2010)] é um
modelo orientado a processos, semidistribuído, capaz de prever os principais componentes do ciclo
hidrológico e sedimentológico em regiões semiáridas e áridas. Atualmente, ele está em fase de
operacionalização na Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (FUNCEME) para
fins de planejamento e gerenciamento dos recursos hídricos do Estado do Ceará, assim como para a
previsão de enchentes.
Por se tratar de um modelo semidistribuído e complexo, onde as suas subunidades espaciais
são determinadas a partir de um entendimento das suas próprias funções hidrológicas (e.g. unidade
hidrológica elementar ou encosta representativa), sua parametrização é muito subjetiva e laboriosa.
Adicionalmente, o WASA-SED é também de difícil manejo porque ainda é um software não
comercial e com foco em pesquisa científica.
Para superar essas restrições, foi desenvolvido pela FUNCEME um sistema que possibilita a
geração automática dos dados de entrada do WASA-SED. Esse sistema está implementado dentro
do Sistema de Informação para Gerenciamento e Alocação de Água (SIGA) [Alves et al. (2006);
Barros et al. (2008)] no módulo de Hidrologia como um novo modelo de chuva-vazão, permitindo
uma fácil manipulação dos arquivos necessários para execução do WASA-SED.
Neste artigo, iremos descrever o desenvolvimento desse sistema, que abrange todos os
arquivos principais relacionados às subunidades espaciais de superfície e subsuperfície (e.g.
componentes de terreno e perfis de solo) do modelo WASA-SED. Além disso, os processos
implementados, que simplificam e agilizam a preparação para uso do modelo, serão descritos. Ao
final, serão comparados os resultados da execução do WASA-SED obtidos a partir da
parametrização manual e os obtidos a partir da parametrização automática.
2. COMPONENTES ESPACIAIS DO MODELO WASA-SED
O sistema desenvolvido pela FUNCEME contém uma interface que permite o carregamento
dos arquivos de entrada e dos componentes espaciais do modelo WASA-SED. O carregamento dos
componentes espaciais é feito utilizando funções de Sistemas de Informações Geográficas (SIG).
Os componentes espaciais do WASA-SED são: sub-bacias hidrográficas, unidades de paisagem,
componentes de terreno, componentes solo-vegetação e perfis de solo.
2.1. Sub-bacia Hidrográfica
Conforme a Figura 1, as sub-bacias hidrográficas são representadas por polígonos com
localização georreferenciada.

Figura 1 - Sub-bacia Hidrográfica [adaptado de Guentner e Bronstert (2004)]
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Esse componente espacial serve para definição de rotas de escoamento, incluindo retenção em
reservatórios e retirada por uso de água.
2.2. Unidade de Paisagem
Conforme a Figura 2, as unidades de paisagem (ou unidade hidrológica elementar) também
são polígonos com localização georreferenciada. Essas unidades possuem similaridades com:
maiores relevos, litogia geral, associação de solos e topo-sequências.

Figura 2 - Unidade de Paisagem [adaptado de Guentner e Bronstert (2004)]

Esses componentes espaciais servem como unidades de modelagem que representam
similaridade de processos laterais e variabilidade de subescala dos processos verticais. São
compostos de componentes de terreno (TC).
2.3. Componente de Terreno
Conforme a Figura 3, um componente de terreno (ou encosta representativa) é uma fração da
área de unidade de paisagem. Possui similaridade com: gradiente de encostas, posição com toposequência e associação de solos.

Figura 3 - Componente de Terreno [adaptado de Guentner e Bronstert (2004)]

Esses componentes espaciais servem para transferência lateral de escoamento de superfície e
subsuperfície entre componentes de terreno de diferentes posições topográficas por relações uplandlowland. Serve, também, para reinfiltração e exfiltração (fluxo de retorno) em componente com
uma posição topográfica mais baixa.
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2.3. Componente Solo-Vegetação
Conforme a Figura 4, um componente solo-vegetação (SVC - Soil-Vegetation Component) é
uma fração da área de componente de terreno.

Figura 4 - Componente Solo-Vegetação [adaptado de Guentner e Bronstert (2004)]

Esse componente espacial serve para representar: variabilidade da umidade do solo com
componente de terreno; redistribuição lateral de escoamento de superfície e subsuperfície entre
componentes de solo-vegetação; variabilidade de capacidade de armazenamento de umidade de solo
no componente de solo-vegetação.
2.3. Perfil de Solo
Conforme a Figura 5, esse componente espacial é um perfil representativo do componente
solo-vegetação. Representa, também, diversos horizontes de solos de profundidades variáveis. O
limite inferior é determinado pela profundidade da zona de raiz ou da base do substrato.

Figura 5 - Perfil [adaptado de Guentner e Bronstert (2004)]
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Esse componente espacial serve para o cálculo do balanço de água no perfil para cada
componente de solo-vegetação e determinação de fluxos verticais e laterais de água para horizontes
individuais.
3. WASA-SED X SIGA
O SIGA é um sistema de informação que reúne diversos modelos hidrológicos para dar
suporte ao planejamento e gerenciamento de sistemas hídricos, especialmente no que se refere à
alocação de água. Este sistema auxilia o processo de tomada de decisões através da apresentação e
análise de estratégias baseadas nos resultados de simulações hidrológicas. O SIGA é dividido em
módulos agrupados de acordo com o tipo de aplicação. Neste trabalho, o foco é o modelo
hidrológico WASA-SED, recentemente incluído ao SIGA.
Para que o usuário pudesse entrar com as informações necessárias para a geração automática
dos dados de entrada do WASA-SED, de maneira rápida e fácil, foram adicionadas algumas
funcionalidades no SIGA. Para tanto, foi necessário adicionar à área de desenho do SIGA o suporte
para carregamento e desenho de shapefiles e rasters que são fornecidos pelo usuário. Tal suporte foi
desenvolvido utilizando funcionalidades de georreferenciamento com o uso da biblioteca
GDAL/OGR [Warmerdam (2013)].
4. PROCESSO AUTOMATIZADO
No processo de acoplamento do modelo WASA-SED ao SIGA, o usuário deve adicionar pela
interface, ver Figura 6, os arquivos shapefiles para: sub-bacias, unidades de paisagens, solo e
vegetação; e um raster de elevação do terreno. Opcionalmente, o usuário pode entrar também com
um shapefile de componente de terreno, caso contrário, ele será automaticamente calculado pelo
SIGA. Para todos esses arquivos de entrada, o usuário pode definir quais informações são
importantes e quais devem ser descartadas.

Figura 6 - Interface para geração automática de entrada de dados do modelo WASA-SED
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Após o usuário entrar com todos os arquivos e parâmetros, o processo automatizado de
geração dos dados de entrada do WASA-SED é iniciado. Primeiro, é feita uma interseção entre os
polígonos de sub-bacias e os polígonos de unidades de paisagens. Tal interseção dá origem a um
novo shapefile: LU2 (Landscape Unit 2).
Os polígonos de LU2 são criados conforme uma porcentagem de desprezo de polígonos, que
fora previamente determinada pelo usuário (ver Figura 6). Dessa forma, o resultado da interseção
despreza polígonos de LU2 cuja área seja menor do que x% da área do polígono da sub-bacia
correspondente.
Em sequência, o raster de elevação é analisado. Cada pixel desse raster possui um valor de
altitude. Para o processo de classificação, realizamos o procedimento de clipagem dele para cada
polígono de LU2, obtendo assim, recortes. A classificação consiste em:
I.

Calcular a variação dh da altitude mínima e máxima do recorte do raster, onde:
dh = max(p) - min(p), para um pixel p qualquer do recorte.

II.

(1)

Identificar o número de componentes de terreno, de acordo com os limites fornecidos pelo
usuário (minLimit e maxLimit - ver Figura 6).
a. Caso dh < minLimit, atribuimos apenas uma classificação de componente de terreno
para todos os pixels do recorte: low-land.
b. Caso minLimit <= dh < maxLimit, atribuimos duas classificações de componentes
de terreno para os pixels: low-land e mid-land, de acordo com a Figura 7a (o
intervalo é dividido em duas parte iguais).
c. Caso dh >= maxLimit, atribuimos três classificações de componentes de terreno para
os pixels: low-land, mid-land e high-lands, de acordo com a Figura 7b (o intervalo é
dividido em três parte iguais).

Figura 7a - Classificação quando dh está entre
minLimit e maxLimit

Figura 7b - Classificação quando dh é maior que
maxLimit

Após o processo de classificação, é gerado um novo raster com valores 1, 2 ou 3 para cada
pixel, que representam, respectivamente: high-land, mid-land e low-land (ver Figura 3).
Com isso, esse raster classificado é poligonizado. Assim, cada polígono representa low-land,
mid-land ou high-land. O shapefile resultante é chamado de preTC. Logo em seguida, é feita a
interseção entre os polígonos de preTC e os polígonos de LU2. O shapefile resultante é chamado de
Terrain Component (TC).
Outra informação necessária é a declividade média de polígono de TC. Tal informação é
calculada a partir do raster de elevação, com o uso da ferramenta GDALDEM da biblioteca GDAL,
gerando um novo raster de declividade. Esse novo raster é então clipado de acordo com o polígono
de TC. Depois da clipagem, a declividade é calculada para cada polígono de TC. Desse modo, a
declividade média é adicionada aos valores já contidos no shapefile de TC. Ao final do processo, o
TC conterá as seguintes informações: ID de TC, ID da sub-bacia, ID da unidade de paisagem, ID de
LU2, classificação e declividade média.
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Para finalizar, os polígonos de solo e os polígonos de vegetação, passam por um processo de
interseção gerando um novo shapefile chamado de componente solo-vegetação (CSV). Por fim, a
última interseção é feita entre os polígonos de CSV e os polígonos de TC, gerando o shapefile final.
A Figura 8 mostra o fluxograma dos passos anteriormente descritos.

Figura 8 - Fluxograma da Geração Automatizada dos Dados de Entrada para o modelo WASA-SED

5. COMPARAÇÃO ENTRE PARAMETRIZAÇÃO MANUAL E AUTOMÁTICA
O Estado do Ceará foi parametrizado manualmente (PM) e automaticamente (PA) para a
modelagem com o WASA-SED. Os resultados detalhados da modelagem a partir da parametrização
manual foram apresentados em outro artigo submetido a este Simpósio. Resumidamente, foram
simuladas 215 sub-bacias hidrográficas no Ceará para um período de 1980 a 2010. A vazão
simulada acumulada do exutório dessas sub-bacias foi comparada entre PM e PA.
Em geral, todas as sub-bacias apresentaram uma redução na vazão acumulada (entre 5% e
99%) da parametrização manual para a automática, com uma média de redução de 60%. Além
disso, não houve tendência entre a magnitude da redução e a vazão acumulada. Como essa mudança
na estrutura do modelo deve influenciar a calibração dos parâmetros mais sensíveis do WASASED, novas investigações na calibração da modelagem serão feitas em trabalhos futuros.
Assim, a simulação a partir de PA convergiu, de forma consistente e na mesma ordem de
grandeza, com aquela a partir de PM. Entretanto, análises mais profundas, com base na formação
dos hidrogramas simulados, serão realizadas para uma completa avaliação do processo
automatizado.
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