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AVALIAÇÃO DAS RELAÇÕES ENTRE VAZÕES DE PICO DE CHEIA E 

CONDIÇÕES ANTECEDENTES DE UMIDADE POR MEIO DE SÉRIES 

SINTÉTICAS E SIMULAÇÃO HIDROLÓGICA 

Nebai Tavares Gontijo1 & Mauro Naghettini2 

RESUMO ---  
É pratica usual admitir-se a igualdade entre os tempos de retorno associados às chuvas e as 
enchentes de projeto, atribuindo-se assim, que toda a aleatoriedade presente nas vazões deve-se 
exclusivamente às precipitações. Ora, de fato, outros fatores, como as condições de umidade do solo 
antecedentes à precipitação causal, podem afetar fortemente a resposta da bacia hidrográfica. O 
presente artigo tem como proposta analisar os impactos das condições antecedentes de umidade do 
solo sobre as vazões de pico de enchentes para a bacia do rio Indaiá, em Minas Gerais. Para avaliar 
esse impacto, uma longa série contínua de vazões médias diárias foi construída, com o auxílio de 
modelos de geração estocástica de séries sintéticas de precipitação e evapotranspiração, e com um 
modelo hidrológico conceitual com razoável fundamentação física. Assim, foi possível verificar 
uma relação de dependência entre as vazões de pico e a umidade antecedente do solo através do 
índice de precipitação antecedente. 

ABSTRACT ---  
It is usual to admit that the equivalence between the return periods of the rainfall depths and of the 
design flood. Therefore all the casualties in the flood volumes is caused only by rainfall. However, 
it is also important to understand that there are other conditions, such as the initial soil moisture 
conditions that can modify the river basin response. This article presents a preliminary appraisal of 
the impact of antecedent soil moisture conditions on flood peaks on the Indaiá river basin, located 
in the Brazilian state of Minas Gerais. In order to evaluate this effect, a long continuous series of 
daily flood has been generated by means of stochastic climate (rainfall and evaporation) models, 
followed by rainfall-runoff transformation through a conceptual hydrologic model. In the sequence, 
the antecedent-precipitation index has been used to verify its effect on flood peaks. 
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1 – INTRODUÇÃO 

As cheias são eventos naturais recorrentes que resultam de chuvas intensas, ou de duração 

prolongada, e que excedem a capacidade de infiltração dos solos. A determinação de cheias é um 

processo complexo, por tratar-se de um fenômeno natural e por envolver diversos fatores 

intervenientes. Os principais fatores são as condições iniciais de umidade do solo, de escoamento 

dos rios e reservatórios, além da distribuição temporal e espacial da precipitação. As características 

geomorfológicas e climáticas de uma bacia hidrográfica são aspectos importantes para a 

caracterização do regime de cheias, pois permitem compreender o fenômeno físico e estabelecer 

suas relações causais. 

Os métodos de quantificação de cheias podem ser diretos, quando se baseiam apenas nos 

registros fluviométricos, ou indiretos, quando usam os registros pluviométricos, para a construção 

da chamada “chuva de projeto”, além de uma técnica de transformação chuva-vazão. 

Os modelos conceituais do tipo chuva-vazão surgem como uma alternativa válida para o 

entendimento do comportamento hidrológico das bacias hidrográficas. Esses modelos atuam com 

base no conceito de balanço hídrico, equilibrando, a cada unidade de tempo estipulada, as parcelas 

atuantes do ciclo hidrológico que representam ganhos e perdas de água no sistema. Em outras 

palavras, uma vez quantificada a entrada de água no sistema, através da precipitação incidente sobre 

a bacia hidrográfica, e as perdas por interceptação, armazenamento em depressões, infiltração e 

evapotranspiração, inerentes à bacia, o modelo deve ser capaz de estimar a saída de água 

correspondente, transferindo temporalmente as lâminas de escoamento superficial e agregando-as 

sob a forma de vazão na seção exutória. 

A utilização de dados pluviométricos não se limita ao período de registros existentes. Técnicas 

de geração de dados podem ser usadas para extrair características estatísticas relevantes a partir dos 

registros de dados disponíveis, permitindo a geração de longas séries de precipitação diária, através 

de números aleatórios e das informações extraídas da amostra (Boughton, 1999). As longas séries 

diárias de precipitação, quando acopladas a um modelo chuva-vazão devidamente calibrado, podem 

produzir estimativas de cheias raras, pois permitem a geração de longos períodos de vazão diária. 

Esse artigo analisa os impactos das condições antecedentes de umidade do solo sobre as 

vazões de pico de enchentes da bacia do rio Indaiá, em Minas Gerais, através de uma série de 

10.000 anos de vazões médias diárias. Essa série foi obtida pelo Modelo RIO GRANDE com o 

auxílio da geração estocástica de séries sintéticas de precipitação e evapotranspiração. 
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2 – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 – Cheia de projeto 

As cheias são fenômenos temporários que correspondem à ocorrência de vazões elevadas em 

um curso d’água, com a eventual inundação dos seus terrenos marginais. Quanto à sua origem, as 

cheias podem classificar-se em naturais e artificiais. Segundo Chow (1964), a magnitude de uma 

cheia pode ser descrita pela vazão, elevação do nível de água e pelo volume para uma certa duração. 

Cheia de projeto é a vazão ou hidrograma de dimensionamento de projetos hidráulicos. A pré-

determinação de enchentes é o termo que se aplica ao cálculo por extrapolação dos dados históricos 

para condições mais críticas. Desta forma, a enchente de projeto trata da análise e cálculo de vazões 

sem especificar a sua ocorrência no tempo, adquirindo importância nos projetos e planejamentos. 

Conforme Correia (1983), a cheia de projeto refere-se a um valor específico de vazão para o 

qual uma estrutura ou sistema hidráulico devem ser dimensionados. Corresponde a valores 

significativos de vazão de pico, ou volume de dada duração, para os quais deve-se estabelecer o 

risco e a segurança das estruturas ou sistemas hidráulicos. 

2.2 – Métodos para estimativas de cheias de projetos 

A definição dos métodos para estimativas de cheias de projeto deve considerar a fase do 

projeto, a disponibilidade de dados e as condições hidrológicas específicas da bacia. A magnitude 

de uma cheia pode ser avaliada a curto prazo, denominada previsão de vazões, ou em prazo 

indeterminado, designada como pré-determinação de vazões. A previsão a curto prazo estabelece o 

valor e quando ocorrerá a cheia. A pré-determinação, em geral, quantifica a probabilidade de 

excedência de uma determinada cheia, sem precisar a data de sua ocorrência. Dentre os diversos 

métodos relativos à abordagem da pré-determinação de enchentes, comumente aplicados, podem ser 

citados os métodos diretos e os indiretos. 

Os métodos diretos são aqueles que utilizam exclusivamente os registros fluviométricos 

obtidos na região em que se insere a bacia por meio do uso de distribuições de probabilidade. Esse 

método é utilizado quando existem séries fluviométricas homogêneas e representativas. 

Os métodos indiretos são empregados em locais onde não existem dados fluviométricos, ou 

existem em pouca quantidade. O principio é o cálculo das vazões a partir das observações de alturas 

de chuva, as quais são, em geral, mais abundantes do que os dados de vazão. No método indireto, é 

usual presumir a igualdade entre os tempos de retorno associados à chuva e à vazão de projeto, com 

base na errônea suposição de que a aleatoriedade presente nas vazões de deve apenas às variações 

aleatórias da precipitação. 
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Os métodos de transformação chuva-vazão podem ser realizados através de fórmulas 

empíricas, método racional, método do hidrograma unitário, simulação hidrológica por modelos 

conceituais de precipitações máximas obtidas por métodos hidrometeorológicos. Algumas dessas 

tecnologias utilizam as principais características físicas e geomorfológicas das bacias para estimar 

parâmetros que auxiliem na determinação das vazões de projeto. 

2.3 – Modelos 

Modelo é a representação de algum objeto ou sistema, com o objetivo de entender e buscar 

respostas para diferentes entradas. O objetivo da modelagem é representar a realidade hidrológica, 

que é complexa e parcialmente conhecida. Essa compreensão parcial é devida, em geral, às 

limitações das técnicas de monitoramento no tempo e no espaço (Beven, 2001). 

Os modelos podem ser classificados de acordo (i) com a caracterização das variáveis 

utilizadas na modelagem (estocásticos ou determinísticos), (ii) com a estrutura das relações entre as 

variáveis (empíricos ou conceituais), (iii) com a representação temporal dos dados (discretos ou 

contínuos), (iv) com a concentração espacial dos processos hidrológicos (concentrado ou 

distribuídos) e (v) com a existência de dependência temporal (estacionários ou dinâmicos). 

Segundo Chow (1964), se a chance de ocorrência das variáveis é considerada e o conceito de 

probabilidade é introduzido na formulação do modelo, o processo e o modelo são estocásticos. Por 

outro lado, se a chance de ocorrência das variáveis envolvidas no processo é ignorada e se o modelo 

segue uma lei definida, supostamente desprovida de incertezas, o modelo e processo são ditos 

determinísticos. 

2.3.1 Modelos Matemáticos para Geração de Séries Sintéticas  

A utilização de modelos em recursos hídricos é baseada em três condições fundamentais: 

dados históricos disponíveis, objetivos do estudo e metodologia. A disponibilidade dos dados é uma 

das maiores limitações da hidrologia. A geração de séries sintéticas a partir de séries históricas é 

uma alternativa para essa deficiência. A série sintética é o resultado da associação de dados reais a 

números aleatórios produzidos por algoritmos computacionais, a fim de gerar seqüências temporais 

que se assemelham aos dados reais (Wilks, 1999). 

Os geradores climáticos são probabilísticos, ou estocásticos, ou seja, utilizam variáveis 

aleatórias que seguem distribuições estatísticas específicas. Cada vez que o modelo é aplicado os 

resultados serão diferentes, considerando que são utilizados em cada simulação números gerados 

aleatoriamente para representar a variabilidade dos fenômenos naturais (Portugal, 1983). 

Os principais modelos estocásticos procuram simular os seguintes processos: de Bernoulli, de 

Poisson, estocásticos puramente aleatórios, de Markov de primeira ordem, de Markov de primeira 
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ordem com periodicidade, regressivos de alta ordem, de Markov para múltiplos locais e as cadeias 

de Markov de primeira ordem. 

2.3.2 Modelos Matemáticos para Transformação Chuva-Vazão 

A escolha do modelo para transformação chuva-vazão para uma bacia hidrográfica deve 

considerar o objetivo do projeto, as características da bacia e do rio, a disponibilidade de dados e o 

conhecimento do modelo. Os modelos devem incorporar a descrição da distribuição espacial da 

precipitação; modelar, reproduzir e descrever as perdas por interceptação, evaporação e depressões 

do solo; o fluxo através do solo pela infiltração, percolação e contribuição às reservas de água 

subterrâneas, escoamento superficial, sub-superficial e em canais. A Figura 1 apresenta um 

fluxograma dos processos simulados por um modelo-chuva-vazão. 
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Figura 1 – Fluxograma dos Modelos Hidrológicos 

     Fonte: Tucci, 1998. 

Quanto ao ajuste, não existe um conjunto único de parâmetros capaz de representar os 

processos hidrológicos, devido às incertezas inerentes aos dados, simplificações do modelo e 

representatividade dos parâmetros. Existem várias soluções possíveis, que em termos médios, 

podem produzir uma resposta satisfatória (Beven e Binley, 1992). 

2.3.3 Estimativa do estado de umidade do solo 

A umidade antecedente do solo é uma variável que exerce influência na definição da 

quantidade de água que poderá ser estocada antes do solo atingir a saturação. 
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A determinação direta das condições de umidade da bacia no início da precipitação é difícil. 

Linsley et al. (1949) afirmam que medições de umidade do solo podem ser usadas para representar 

as condições de umidade da bacia, mas cada observação é, geralmente, tão limitada em relação à 

área coberta e a extensão dos registros, que um índice mais indireto é usualmente empregado. 

O índice para representar as condições iniciais de umidade no interior da bacia, o qual 

provavelmente possui as aplicações mais universais, é o índice de precipitação antecedente, Pa. Esse 

índice foi utilizado por Benoit et al. (2000), como uma das abstrações hidrológicas assumidas no 

modelo distribuído WATFLOOD, utilizado no trabalho experimental de acoplamento entre esse 

modelo hidrológico e um modelo atmosférico de mesoescala. 

O índice de precipitação antecedente é geralmente definido por uma equação do tipo: 

tta pbpbpbpbP ×++×+×+×= ...332211  (1) 

na qual bt é uma constante e pt é a precipitação que incidiu t dias antes da tempestade de pico. Se 

algum outro índice, tal como escoamento de base, não for usado na correlação, então de 20 a 60 

termos geralmente são usados na equação anterior, dependendo da precisão desejada e da área de 

aplicação. As constantes de ponderação bt, são comumente admitidas como uma função de t, tal 

como tbt 1= ; assim, a precipitação mais recente tem maior peso. 

Em áreas úmidas e sub-úmidas, onde os rios são perenes, a vazão subterrânea no início da 

precipitação tem sido apontada como um bom índice para a umidade inicial no interior da bacia. 

Desde que chuvas recentes afetem as condições correntes de umidade, ainda quando não tenham 

efeito sobre a vazão, esse índice pode ser suplementado na correlação por meio de algumas medidas 

ponderadas de precipitação de vários dias anteriores. 

3 – METODOLOGIA 

A metodologia que permitiu a análise das relações entre vazões de pico de cheia e as 

condições antecedentes de umidade consistiu das seguintes etapas seqüenciais: 

• Geração de séries sintéticas estocásticas de precipitação diária; 

• Geração de séries sintéticas estocásticas de evaporação diária; 

• Modelo de transformação chuva-vazão. 

Em um modelo estocástico, assume-se que a variável em análise é fruto de um processo 

aleatório, não sendo possível determinar seu valor futuro com precisão absoluta. No entanto, pode-

se estabelecer uma série sintética que possua as mesmas características estatísticas da série 

observada, sendo essa a lógica da construção dos modelos de geração de séries sintéticas. 
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3.1 – Geração de Séries Sintéticas de Precipitação  

A geração de séries sintéticas tem como objetivo a obtenção de uma quantidade de registros 

maior que a existente, com as mesmas características estatísticas dos dados observados. O modelo 

utilizado para geração de séries sintéticas de precipitação foi o modelo proposto por Lima (2004). 

O modelo utiliza a matriz de probabilidade de transição de uma cadeia de Markov em multi-

estados para a geração estocástica de precipitação. Uma cadeia de Markov de ordem 1 foi utilizada, 

ou seja, a probabilidade de um determinado valor em um tempo t depende somente do valor no 

tempo anterior ti-1. A matriz de probabilidade de transição é constituída pelos elementos pij tais que: 

( ) ijitjt paXaXP === −1|  (2) 

de modo que pij é a probabilidade da variável X estar no estado aj, no tempo t, dada que no tempo t-

1 ela estava no estado ai. 

O modelo deve ser capaz de representar a variabilidade sazonal das precipitações, por isso 

foram utilizadas doze estações como forma de representar a distribuição de chuva em cada mês. Os 

estados possíveis para a chuva dentro de cada estação correspondem à discretização dos dados 

observados em intervalos de classe. O último intervalo de classe de cada estação não deve ser 

limitado superiormente, possibilitando a ocorrência de eventos raros de precipitação. Assim, os 

dados do último estado foram ajustados a uma função de distribuição de probabilidades 

generalizada de Pareto, de 2 parâmetros. 

A série sintética foi obtida por meio das seguintes etapas: 

• Inferências estatísticas da amostra de precipitação para descrever a variabilidade amostral; 

• Definir os estados possíveis para a precipitação; 

• Calcular a matriz de probabilidade de transição para cada mês do ano; 

• Ajustar a distribuição de probabilidade do último estado; 

• Definir o estado i e da estação k do valor inicial Xn; 

• Gerar um número aleatório (Rn) num intervalo de 0 a 1; 

• Se k
ijpRn ≤  então Xn+1 = 0; 

• Se ∑∑
=

−

=

≥>
n

j
ij

n

j
ij pRnp

1

1

1
, gerar uma observação (x) através do método Monte Carlo com a 

distribuição de probabilidades do intervalo e fixar o novo valor Xn+1 = x; 

• Repetir os dois passos anteriores até se atingir o tamanho da série desejado. 

Em linhas gerais o processo permite obter uma série sintética que respeita as características 

estatísticas amostrais e as matrizes de probabilidade de transição. 
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3.2 – Geração de Séries Sintéticas de Evaporação 

Os dados diários do clima foram gerados através do programa Stochastic Climate Library 

versão 2.0b (SCL) elaborado e distribuído pelo CRC Catchment Modelling Toolkit 

(http://www.toolkit.net.au/cgi-bin/WebObjects/toolkit). O modelo é multivariado, autoregressivo de 

primeira ordem, condicionado ao estado anterior da precipitação e inserido nos modelos mensais e 

anuais proposto por Srikanthan (2003). 

De acordo com a ocorrência de precipitação no dia, a evaporação é divididas em dois grupos: 

para dias chuvosos e dias não chuvosos. Um modelo multivariado é usado para cada grupo, com 

sazonalidade mensal. Os dados mensais gerados são modificados usando o modelo mensal de 

Thomas-Fiering, dado por: 

( )
( )

( )
( )

( )
( )

2
2

1,
1

11
1, '

'~
1 i

j

i
j

i
ji

jji
j

i
j

i
ji

jji
j

i
j

i
j

X
XX

X
XX

X
XX

σ
µ

ρ
σ

µ
ρ

σ
µ −

−+
−

=
−

−
−

−−
−  (3) 

Os valores teóricos do desvio padrão e a média e são dados por: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )i
jww

i
jdd

i
j YjNYjNX µµµ +='  (4) 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )[ ] ( ) ( )[ ] ( ) ( )[ ]{ }+−+−+−+≈ 322212' 3222 jNYjNYjNYjNYX d
i
jd

i
jd

i
jd

i
jd

i
j ρρρσσ  (5) 

( ) ( ) ( ) ( )[ ] ( ) ( )[ ] ( ) ( )[ ]{ }+−+−+−+ 322212 322 jNYjNYjNYjNY w
i
jw

i
jw

i
jw

i
jw ρρρσ  

        ( ) ( ) ( )i
jw

i
jd

i
j YYY σσρ2  

Os dados diários gerados são multiplicados pela relação i
j

i
j XX ~ . Os dados para cada mês do 

ano foram gerados uma vez, os dados mensais podem ser agregados para obter o valor anual i
jZ~ . O 

valor anual é modificado usando um modelo autoregressivo de primeira ordem: 

( )
( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )
( )i

ii
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k

Z
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Os valores teóricos do desvio padrão e da média são dados por: 
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Os dados mensais gerados são multiplicados pela relação i
j

i
j ZZ ~ , para preservar as características 

anuais. O ajuste é realizado multiplicando os dados gerados para cada mês j  pela relação i
j

i
j

i
j

i
j

ZX
ZX
~~ . 

O modelo multivariado condicionado ao estado chuvoso é adequado para gerar evaporação 

diária. A precipitação diária é a variável preliminar, a evaporação é condicionada ao estado do dia 

correspondente e simulada usando um modelo multivariado de primeira ordem. O modelo diário é 

inserido no modelo mensal que por sua vez é inserido no modelo anual, preservando os parâmetros 

nas escalas mensais e anuais. O inconveniente desse modelo é sua incapacidade de preservar as 

correlações transversais entre a precipitação e a evaporação nos meses e anos. 

3.3 – Modelo Chuva-vazão 

Para a transformação das séries de precipitação e evaporação geradas em vazões diárias 

utilizou-se o modelo RIO GRANDE. Este modelo foi desenvolvido pelo Departamento de 

Engenharia Hidráulica e Recursos Hídricos, em parceria com a Companhia Energética de Minas 

Gerais (CEMIG), descrito por Naghettini et al. (2002). A escolha do modelo foi baseada na sua 

aplicabilidade a bacias hidrográficas brasileiras e pelos resultados obtidos na simulação contínua de 

vazões em relação à qualidade e precisão da modelagem. 

O modelo RIO GRANDE é um modelo do tipo chuva-vazão determinístico, conceitual, semi-

distribuído e contínuo. O modelo é composto basicamente por três módulos: produção, 

concentração e propagação. A descrição completa pode ser encontrada em Naghettini et al. (2002). 

O módulo de produção refere à formação do deflúvio superficial específico na bacia, a partir 

da chuva bruta, levando em conta a umidade armazenada no solo e perdas por infiltração e 

evapotranspiração ocorridas no intervalo da simulação. Esse módulo é baseado no conceito 

proposto pelo modelo Xinanjiang, descrito por Zhao et al. (1980) e se mostrou adequado para 

aplicações em regiões úmidas e semi-úmidas. 

A Figura 2 mostra o fluxograma geral que resume a produção do escoamento com base no 

balanço de umidade, onde os símbolos localizados fora dos blocos são parâmetros. 

As variáveis de entrada do modelo são a evapotranspiração potencial (EM), estimada a partir 

de dados de tanque evaporimétrico, e a chuva média (P) no intervalo de tempo considerado. A 

variável de saída do módulo de produção é o deflúvio total (CIN) afluente à rede de drenagem, 

expresso em mm/km². 
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Figura 2 – Fluxograma do módulo de produção do modelo RIO GRANDE  

                               Fonte: Naghettini et al.( 2002) 

O módulo de concentração emprega uma função de transferência baseada no hidrograma 

unitário sintético de Clark, tal como formulação original do Hydrologic Engineering Center do 

U. S. Army Corpos of Engineers (HEC, 1981). 

O módulo de propagação em canais fundamenta-se na formulação do modelo de onda difusiva 

proposta por Cunge (Ponce, 1989) e conhecida por Muskingum-Cunge. 

4 – APLICAÇÃO DA METODOLOGIA – ESTUDO DE CASO 

Com base na disponibilidade de dados evaporimétricos, pluviométricos e fluviométricos em 

quantidade suficiente para permitir a aplicação e validação do método selecionou-se a bacia do rio 

Indaiá, a qual localiza-se inteiramente no estado de Minas Gerais, na bacia do Rio São Francisco, a 

montante da barragem de Três Marias, compreendendo onze municípios. A Figura 3 mostra a 

localização da Bacia, que possui coordenadas geográficas aproximadas de 18º25’ e 19º50’ de 

latitude sul e 45º30’ e 46º10’ de longitude oeste. 

 
Figura 3 – Localização da Bacia do Rio Indaiá com os postos pluviométricos e fluviométricos 
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As principais características físicas da Bacia do rio Indaiá são: área de drenagem de 

2.260 km², comprimento do curso de água principal de 226,4 km, declividade do talvegue média de 

1,17 m/km, declividade do talvegue equivalente de 1,12 m/km, perímetro da bacia de 330 km, 

coeficiente de forma de 0,04, coeficiente de compacidade de 1,94 e tempo de concentração de 

58,80 horas. De acordo com esses valores, pode-se aferir que a bacia possui geometria retangular, 

ou seja, forma alongada, com declividade relativamente pouco acentuada. Logo, pode-se dizer que a 

bacia apresenta dificuldade de rápida concentração do escoamento superficial. O coeficiente de 

forma, cujo valor é baixo, indica a forma alongada da bacia. 

De acordo com Hidrosistemas/Copasa (1993), a bacia do rio Indaiá constitui uma região 

homogênea quanto aos índices de pluviosidade, relevo e capacidade da infiltração, com registros de 

pluviosidade anual entre 1.000 e 1.500 mm. 

4.1 – Aquisição e Processamento de Dados 

A estação fluviométrica utilizada foi a de Porto Indaiá (40963000), operada pela Companhia 

Energética de Minas Gerais (CEMIG). Essa estação possui dados diários de vazão de abril de 1977 

a abril de 2004, dispondo, portanto, de 24 anos de observações. 

O método de Thiessen foi adotado para a obtenção da chuva média sobre a bacia, pois a 

distribuição espacial das estações pluviométricas é irregular. A Tabela 1 apresenta as características 

das estações pluviométricas utilizadas no estudo. 

Tabela 1 – Características das estações pluviométricas da região 

Código Estação Município Lat. Long. Entidade Período de dados
1845002 Fazenda São Félix São Gonçalo do Abaeté 18º27’ 45º38’ ANA 08/68 – 12/02 
1845004 Lagoa Gouveia Tiros 18º50’ 45º51’ ANA 01/75 – 12/02 
1845014 Tiros Tiros 18º60’ 45º58’ ANA 07/58 – 12/02 
1945002 Barra do Funchal Serra da Saudade 19º23’ 45º53’ ANA 06/41 – 12/02 
1945013 Matutina Matutina 19º14’ 45º58’ ANA 12/74 – 12/93 
1945035 Abaeté Abaeté 19º05’ 45º26’ CEMIG 10/74 – 12/02 
1946000 Tapiraí Tapiraí 19º52’ 46º01’ ANA 08/41 – 12/02 
1946009 São Gotardo São Gotardo 19º18’ 46º02’ ANA 10/74 – 12/02 

A estação evaporimétrica selecionada para a Bacia é a de Porto Pará (1945017) que não está 

localizada no limite da bacia hidrográfica, mas em uma região próxima. Entretanto, a limitação 

imposta pela não disponibilidade é compensada pelo coeficiente de correção da evapotranspiração 

potencial (K), incorporado ao módulo de produção do modelo RIO GRANDE. 

4.2 – Modelo estocástico de geração de séries sintéticas 

A série sintética extensa de dados diários de precipitação foi gerada por Lima (2004) e a série 

de evaporação foi obtida através do programa Stochastic Climate Library (SCL) versão 2.0. A 

extensão das séries foi escolhida em função do tempo de retorno admitido para as vazões de projeto 

de grandes estruturas hidráulicas ser de 10.000 anos. 
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A Tabela 2 apresenta as estatísticas básicas da série simulada e da série de chuva histórica 

(observada), os valores máximos de precipitação foram obtidos utilizando a distribuição 

Generalizada de Pareto. 

Tabela 2 – Estatísticas mensais das séries observadas e simuladas 

Estatísticas Dados 
Históricos 

Dados 
Simulados  Precipitação Média 

Mensal (mm) 
Dados 
Históricos 

Dados 
Simulados

Precipitação Média (mm) 4,19 4,17  Janeiro 280 273 
Desvio Padrão (mm) 9,24 9,22  Fevereiro 189 190 
Precipitação Total Média Anual (mm) 1.532 1.521  Março 182 180 
Precipitação Máxima Diária (mm) 108 249  Abril 81,4 80,8 
    Maio 38,4 40,4 
    Junho 14,2 14,7 
    Julho 13,1 13,1 
    Agosto 17,2 18,2 
    Setembro 54,1 55,3 
    Outubro 131 129 
    Novembro 232 231 
    Dezembro 299 294 

4.3 – Modelo de Simulação Chuva-Vazão RIO GRANDE 

A série de 10.000 anos de vazões diárias foi obtida a partir das séries estocásticas de 

precipitação e evaporação diárias, através da aplicação do modelo RIO GRANDE. Para a utilização 

do modelo hidrológico, procedeu-se a calibração dos seus treze parâmetros, pelo processo 

automático DDS (Tolson, 2005). 

O período de dados das séries evaporimétrica, pluviométrica e fluviométrica utilizado na 

calibração do modelo foi de 01 de outubro de 1978 até 30 de setembro de 1984. A Tabela 3 mostra 

os valores do módulo de produção do modelo RIO GRANDE obtidos pela calibração automática. 

Tabela 3 – Parâmetros do modelo RIO GRANDE 

Parâmetro Valor calibrado Limite inferior Limite superior 
K 0,85 0,40 0,85 

IMP 0,38 0 10 
WUM 24,94 3 25 
WLM 99,72 50 100 
WDM 69,88 15 70 

SM 27,98 5 90 
B 0,35 0,1 2,0 

EX 1,01 0,3 2,0 
C 0,24 0 0,25 

KSS 0,47 0,1 0,5 
KG 0,31 0,3 0,8 
CI 0,8 0,5 0,9 
CG 0,990 0,960 0,999 

A fim de verificar os resultados da calibração, foram realizadas análises gráficas das vazões 

observadas e simuladas (Figura 4 e Figura 5). A Tabela 4 mostra as estatísticas dos resíduos da 

calibração para a Bacia do Rio Indaiá. 
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Para o período simulado, obteve-se o coeficiente de Nash correspondente a 74,84%. Pode-se 

concluir que o modelo RIO GRANDE foi capaz de explicar aproximadamente 75% da variância 

natural observada na série de vazões naturais. 
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Figura 4 – Vazões diárias observadas e calculadas Figura 5 – Vazões Classificadas  

Tabela 4 – Estatísticas dos resíduos da calibração 

Estatística Valor 
Média (m³/s) 0,23 
Desvio Padrão (m³/s) 37,94 
Resíduo relativo 0,42 

As vazões observadas e calculadas são semelhantes, refletindo boa reprodução dos períodos 

de cheia e de recessão. Não se observa grande variabilidade em torno da reta de 45º das vazões 

classificadas, constatando-se que não existe um viés causado pelos parâmetros do modelo. 

Entretanto, para os maiores valores observa-se uma maior variabilidade, contudo os desvios estão 

na faixa de erros aceitáveis em modelagem hidrológica (Naghettini et.al, 2002). 

A partir das séries de 10.000 anos de precipitação, evapotranspiração e da calibração dos 

dados do modelo, obteve-se a série de vazões diárias pelo modelo RIO GRANDE. A Figura 6 

mostra a distribuição de probabilidade empírica das vazões máximas simuladas.  
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Figura 6 – Distribuição de probabilidade empírica – vazão 
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4.4 – Condição inicial da Bacia Hidrográfica 

Tendo em vista os objetivos do presente estudo, foram selecionadas as maiores vazões diárias 

para cada ano da série de 10.000 anos, obtendo-se o índice da condição de umidade para cada ano 

através da precipitação antecedente Pa, com 20 termos.  

A Figura 7 mostra a vazão de pico versus a precipitação antecedente para a bacia do Rio 

Indaiá. Percebe-se que há uma forte dependência da vazão de pico com a precipitação antecedente, 

a qual tende a se tornar menos variável para condições próximas da saturação da bacia. Esse fato é 

um indicador de que a premissa de igualdade entre tempos de retorno da chuva e vazão de projeto, 

tão comum na prática da engenharia, não é adequada à realidade hidrológica. Com efeito, a 

aleatoriedade da vazão de pico depende de inúmeros fatores que incluem o déficit de saturação da 

umidade do solo e os estados anteriores de armazenamento dos diversos reservatórios do ciclo 

hidrológico da bacia, além evidentemente dos valores máximos de precipitação associados a uma 

certa enchente em particular. 
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Figura 7 – Vazão de Pico versus Precipitação Antecedente 

A influência relativa da precipitação antecedente sobre as vazões de pico encontra-se ilustrada 

nas figuras de 8 a 13, as quais são diagramas do tipo box-plot das vazões de pico 

adimensionalizadas pelas suas respectivas médias aritméticas, em correspondências aos intervalos 

de precipitação antecedente entre 45 e 55 mm, 70 e 80 mm, 95 e 105 mm, 120 e 130 mm, 145 e 155 

mm, e, finalmente, entre 170 e 180 mm. Um diagrama box-plot mostra um retângulo cujos lados são 

delimitados pelos primeiro e terceiro quartis, com a mediana em seu centro, estendidos por linhas 

que definem os limites de identificação de pontos atípicos inferiores e superiores. Esses limites são 

usualmente arbitrados como um acréscimo (ou um decréscimo) ao terceiro quartil Q3 (ou ao 

primeiro quartil Q1) de 1,5(Q3-Q1), acima (ou abaixo) do qual posicionam-se os pontos 

considerados atípicos da variação amostral, tal como identificados nas figuras 9 a 12. 
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As figuras de 8 a 13 demonstram que a precipitação antecedente, aqui entendida como um 

indicador da umidade do solo que antecede a uma enchente, possui uma maior influência sobre as 

pequenas cheias do que sobre as grandes cheias. De fato, ao comparar essas figuras, percebe-se que 

a amplitude inter-quartis da Figura 8 é superior a Figura 9, enquanto que é inferior a 0,5 na Figura 

13. Com efeito, à medida que as enchentes se tornam mais severas, a bacia se torna mais saturada e 

as vazões de pico são mais dependentes da intensidade máxima dos episódios hidrometeorológicos 

que determinaram a ocorrência daquela cheia em particular e, por conseguinte, menos dependentes 

da umidade antecedente do solo. 

Como corolário, pode-se afirmar que a influência das condições e/ou do uso do solo para as 

enchentes raras é menor do que para as cheias mais freqüentes. Em decorrência, pode-se dizer que a 

hipótese de que a aleatoriedade presente nas vazões de cheias se deve unicamente à aleatoriedade da 

precipitação causal, tão comum na prática da engenharia hidrológica, está relativamente menos 

isenta de erros para as grandes enchentes. Entretanto, para as cheias mais freqüentes, as condições 

antecedentes de umidade do solo parecem ter uma grande influência sobre as vazões de pico. 

   

Figura 8 – Precipitação entre 45-55 
mm 

Figura 9 – Precipitação entre 70-80 
mm 

Figura 10 – Precipitação entre 95-
105 mm 

   
Figura 11 – Precipitação entre 120-

130 mm 
Figura 12 – Precipitação entre 145-

155 mm 
Figura 13 – Precipitação entre 170-

180 mm 
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As constatações anteriores são confirmadas pelas figuras 14 a 19, que são os histogramas dos 

tempos de retorno associados às vazões de pico, em conformidade com a distribuição empírica da 

Figura 6, correspondentes aos intervalos de precipitação antecedente [45,55 mm], [70-80 mm], [95, 

105 mm], [120, 130 mm], [145, 155 mm] e [170, 180 mm], respectivamente. Para as cheias menos 

raras, a forma do histograma é mais definida, com blocos de freqüência mais concentrados em 

alguns poucos intervalos de classe. À medida que se prossegue em direção às cheias mais raras, 

como na Figura 19, por exemplo, os blocos de freqüência são relativamente menos concentrados em 

certos intervalos de classe, evidenciando a menor dependência das vazões de pico das condições 

antecedentes de umidade do solo. Com relação às figuras 14 a 19, observa-se que as amplitudes dos 

histogramas de tempos de retorno não têm relação linear com as amplitudes das vazões de pico 

mostradas nos diagramas do tipo box-plot. De fato, a distribuição empírica da Figura 6, apesar de 

estabelecer uma relação biunívoca entre tempos de retorno e vazões de pico, o faz por meio de uma 

relação não linear (em muitos casos, logarítmica), a qual tem o evidente efeito de ampliar a 

amplitude dos tempos de retorno, dado um certo espectro de vazões. 
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Figura 14 – Precipitação entre 45-55 mm Figura 15 – Precipitação entre 70-80 mm 
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Figura 16 – Precipitação entre 95-105 mm Figura 17 – Precipitação entre 120-130 mm 
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Figura 18 – Precipitação entre 145-155 mm Figura 19 – Precipitação entre 170-180 mm 

Esses são resultados preliminares do experimento descrito nos itens iniciais deste artigo. O 

prosseguimento da pesquisa se dará no rumo da formulação de um modelo matemático entre as 

precipitações causais e os volumes de cheia, à medida que as probabilidades de excedência desses 

eventos se tornam menores. A intenção é a de estabelecer relações de freqüência entre precipitações 

causais e volumes de cheia, de modo a esclarecer a plausibilidade e as conseqüências da hipótese de 

associar a aleatoriedade exclusiva entre essas variáveis, à medida que os tempos de retorno 

aumentam. 

5– DISCUSSÃO 

Em relação aos modelos de geração de séries estocásticas, foi possível constatar o bom 

desempenho destes, através da comparação entre os valores das estatísticas básicas das series de 

precipitação observadas e as séries simuladas. O modelo é capaz de reproduzir a média, o desvio 

padrão, os valores médios mensais, o total acumulado médio anual e a média de dias chuvosos. 

O modelo chuva-vazão RIO GRANDE representa bem o comportamento hidrológico da 

bacia. Comparando-se a distribuição de freqüência da série de 10.000 anos de vazões máxima 

anuais com a curva dos dados observados, observa-se que o sistema de geração de dados é mais 

estável que as extrapolações das distribuições teóricas ajustadas aos dados. Isto decorre do fato que 

a série simulada é constituída de períodos secos e chuvoso, abrangendo uma ampla faixa de valores 

possíveis, o que não acontece com as pequenas amostras disponíveis, cujas flutuações amostrais 

influenciam significativamente o ajustamento pelas distribuições teóricas de probabilidades. 

Os resultados dos diagramas Box Plot e dos histogramas mostram que as alturas de chuva e as 

vazões diárias de pico possuem relações variáveis com o déficit de saturação da bacia. De fato, 

quando a umidade do solo na bacia aproxima-se da condição de saturação, as vazões de pico 

parecem depender menos do índice de precipitação antecedente. Assim, constata-se que para as 

cheias mais freqüentes, as condições antecedentes de umidade do solo influenciam mais fortemente 
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as vazões de pico. Na prática da engenharia hidrológica essa consideração não é feita, apenas a 

precipitação máxima é usualmente considerada como influente na vazão de pico. 

Apesar dos resultados obtidos cabe considerar que o modelo estocástico para geração de séries 

sintéticas tem como base as características da série observada de precipitações diárias; eventuais 

erros nessas séries podem ser refletidos nas séries geradas. 

5 – CONCLUSÕES 

Com base nos resultados descritos, foram obtidas as seguintes conclusões: 

• O modelo estocástico de geração de séries sintéticas é capaz de reproduzir adequadamente o 

comportamento das séries utilizadas como base, podendo ser usado em estudos de cheias ou 

secas; 

• O modelo chuva-vazão reproduz bem as vazões observadas e respeita a cronologia dos eventos; 

• Para as cheias mais freqüentes, a precipitação antecedente apresenta uma relação mais forte com 

a vazão de pico. Assim, os métodos de transformação de chuva-vazão devem considerar as 

condições inicias do solo para se obter um valor mais real da vazão de pico de projeto, 

principalmente para períodos de retorno menores. 

A precipitação máxima é determinada com base no tempo de retorno escolhido para o projeto. 

A vazão resultante não possui necessariamente o mesmo tempo de retorno devido aos diferentes 

fatores que envolvem a transformação da precipitação em vazão. Conforme os resultados 

apresentados nesse artigo, conclui-se que a condição antecedente de umidade do solo parece 

interferir menos nas vazões de enchentes mais raras. Para os projetos com períodos de retorno 

grandes, como por exemplo os empregados para o projeto de barragens, a consideração de 

igualdade de períodos de retorno é menos grave. Já para o cálculo de vazões de projetos de períodos 

de retorno curtos, sugere-se que sejam considerados outros fatores que envolvem a transformação 

chuva vazão, entre eles as diferentes condições de umidade antecedente do solo. 
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Tabela 5 – Símbolos utilizados 

Símbolo Significado 
B Expoente da curva de umidade: medida da não-uniformidade espacial 
C Coeficiente de Evapotranspiração por freatófitos: parâmetro inativo durante os períodos de cheia 
CG Recessão do escoamento subterrâneo: coeficiente de recessão do fluxo subterrâneo diário 
CI Recessão do escoamento sub-superficial: coeficiente de recessão do fluxo sub-superficial diário 
EX Expoente da curva de umidade livre: expoente da curva de distribuição espacial da curva de capacidade  
IMP Fração de área impermeável: fração de área impermeável da bacia hidrográfica 
K Coeficiente de tanque: coeficiente de ajuste da Evapotranspiração potencial  
KG Coeficiente de escoamento subterrâneo: coeficiente do fluxo diário do escoamento subterrâneo 
KSS Coeficiente de Escoamento sub-superficial: coeficiente do fluxo diário do escoamento sub-superficial 
( )i

jXµ  valor mensal da média histórica para a variável i  do clima e o mês j  

( )i
jX'µ  valor mensal da média teórica para a variável i  do clima e o mês j  

( )i
jd Yµ  média dos dados diários do clima para a variável i  do clima e o mês j  para os dias não chuvosos 

( )i
jw Yµ  média dos dados diários do clima para a variável i  do clima e o mês j  para os dias chuvosos 

( )iZµ  valor anual da média histórica para a variável i  do clima 

( )iZ'µ  valor anual da média teórica para a variável i  do clima e o mês j  

( )jNd  número de dias não chuvosos no mês j  

( )jNw  número de dias chuvosos no mês j  

( )i
jXσ  desvio padrão histórico de dados mensais do clima para a variável i  do clima e o mês j  

( )i
jX'σ  desvio padrão teórico de dados mensais do clima para a variável i  do clima e o mês j  

( )i
jd Yσ  desvio padrão de dados diários do clima para a variável i  do clima e o mês j  para os dias não chuvosos 

( )i
jw Yσ  desvio padrão de dados diários do clima para a variável i  do clima e o mês j  para os dias chuvosos 

( )iZσ  desvio padrão histórico dos dados anuais do clima para a variável i  do clima 

( )iZ'σ  desvio padrão teórico dos dados anuais do clima para a variável i  

( )i
jYρ  coeficiente de auto-correlação de dados diários do clima para a variável i  do clima e o mês j  

i
jj 1, −ρ  coeficiente de correlação histórico de dados mensais do clima para a variável i  entre os meses j  e 1−j  

( )iZρ  coeficiente histórico de auto-correlação de dados anuais do clima para a variável i do clima 

SM Teor de umidade livre: capacidade média espacial de água livre ou gravitacional 
WD Tensão na zona profunda: capacidade média espacial da tensão na zona profunda 
WL Tensão na zona inferior: capacidade média espacial da tensão na zona inferior 
WM Capacidade de tensão média espacial: corresponde a uma medida da aridez da bacia 
WU Tensão na zona superior: capacidade média espacial da tensão na zona superior 

i
jX  dado mensal modificado do clima para a variável i  do clima e o mês j  

i
kZ  valor dos dados anuais modificados do clima para a variável i  do clima e o ano k  

 


