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RESUMO --- A modelagem distribuída de base física apresenta-se como alternativa preferencial de 
abordagem em estudos hidrológicos, uma vez que tenta reproduzir quali-quantitativamente o 
encadeamento natural entre processos, oferecendo respostas mais profundas e específicas, se 
comparadas àquelas geradas pelos modelos concentrados e do tipo “Caixa Preta”. Esse é um dos 
principais motivos pelos quais pesquisadores e gestores empreendem esforços na busca por 
modelos com tais características. Nesse sentido, desenvolveu-se o presente trabalho, cujo objetivo 
compreendeu a análise de aplicabilidade de um novo modelo à execução de estudos hidrológicos 
em regiões típicas de Cerrado. Os resultados mostraram que o modelo apresenta-se viável em 
relação ao objetivo proposto, desde que sejam efetuadas adequações nos parâmetros, sobretudo 
aqueles relacionados à infiltração e à geração de escoamento superficial. 

ABSTRACT --- The physically-based distributed model is the preferred approach in hydrologic 
studies, as it tries to reproduce qualitative and quantitatively the natural linkage between processes, 
providing deeper and more specific responses, compared to those generated by concentrated and 
"Black-Box" models. This is one of the main reasons why researchers and managers making efforts 
in the search for models with such characteristics. In this sense, it has developed the present work, 
which aims included analysis of applicability of a new model for hydrological studies in Cerrado 
regions. The results showed that the model has to be feasible in relation to its purpose, subject to 
parameters adjustments, especially those related to infiltration and runoff generation. 
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1 – INTRODUÇÃO 

 
Questões relacionadas à ocorrência e disponibilidade da água, como escassez, conflitos entre 

diferentes tipos de uso e eventos extremos, estão entre os grandes desafios historicamente 

enfrentados pela humanidade. Compreender os mecanismos pelos quais ocorrem os processos 

hidrológicos é o ponto de partida na busca por respostas frente a tais questões. 

Dos tipos de abordagem frequentemente utilizadas para tal finalidade, pode-se destacar as 

técnicas de modelagem e simulação, por meio das quais uma bacia hidrográfica pode ser tratada 

como um sistema, e a produtividade hídrica como sendo a resposta, presente ou futura, desse 

sistema, à atuação conjunta dos diversos fatores determinantes, como a precipitação, a 

evapotranspiração, a infiltração e o escoamento superficial (Tucci, 2005). 

Deve-se destacar, no entanto, que nem todas as técnicas oferecem respostas adequadas, tanto 

à compreensão dos processos, quanto às demandas contemporâneas dos órgãos de gestão. Os 

modelos concentrados empíricos e do tipo “caixa-preta”, por exemplo, possibilitam a quantificação 

de variáveis hidrológicas, como vazões, mas são deficientes no que se refere ao tratamento das 

causas, que por vezes deveriam ser o verdadeiro foco de atenção (Di Bello, 2005). 

Nesse sentido, a modelagem distribuída de base física apresenta-se como alternativa 

preferencial de abordagem em estudos hidrológicos, uma vez que tenta reproduzir  

quali-quantitativamente o encadeamento natural entre processos, oferecendo respostas mais 

profundas e específicas, se comparadas àquelas geradas pelos dois exemplos de técnicas 

anteriormente citadas (Santos, 2004). Esse é um dos principais motivos pelos quais pesquisadores e 

gestores empreendem esforços na busca por modelos com tais características; procura que pode 

compreender o desenvolvimento de uma nova alternativa, ou a análise de aplicabilidade de alguma 

pré-existente. A vantagem desta última é a economia de tempo e de recursos financeiros e humanos. 

Em concordância às considerações ora efetuadas, apresenta-se neste trabalho uma 

contribuição aos esforços atualmente dispensados ao estudo dos recursos hídricos do bioma cerrado 

- área de abrangência geográfica nacional, hidrologicamente importante e sob forte pressão 

antrópica, desenvolveu-se o presente trabalho, cujo objetivo compreendeu a análise de 

aplicabilidade de um novo modelo à execução de estudos hidrológicos na referida região. 

2 – MATERIAL E MÉTODOS 

 
2.1 – Área de estudos 

A área de estudos compreendeu a bacia do córrego Capão Comprido, afluente do Ribeirão das 

Pedras, que por sua vez deságua no lago Descoberto; formado pelo represamento do rio Descoberto.  
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Encontra-se localizada entre os meridianos 48°10’07” e 48º06’13” de longitude oeste e os 

paralelos 15°43’42” e 15°45’41” de latitude sul, abrangendo uma área de aproximadamente 16 km² 

(Figura 1). 

 
Figura 1 – Localização da área de estudo 

 

O clima na região apresenta-se de úmido a sub-úmido, com estações chuvosas e secas bem 

distintas. A precipitação se concentra nos meses entre setembro e abril e as temperaturas médias do 

mês mais quente e do mês mais frio são de 24ºC e de 10ºC, respectivamente. A umidade relativa do 

ar alcança níveis críticos da ordem de 13%. A precipitação pluviométrica média anual entre os anos 

de 1972 e 1992 foi da ordem de 1.405 mm (Brasil, 2003; Campos, 2004). 

Segundo Reatto et al. (2003), o tipo de solo predominante na bacia do córrego Capão 

Comprido é o latossolo vermelho, ocorrendo, porém em menor escala, a presença de latossolo 

amarelo e cambissolos. 

Com relação à cobertura vegetal natural, são encontradas matas ciliares e remanescentes 

típicos do cerrado, como campo limpo, campo cerrado e cerrado. Trata-se de uma bacia 

predominantemente rural, ocupada por propriedades de pequenas dimensões, nas quais são 

praticados o cultivo de hortaliças e a fruticultura. 

2.2 – Material e levantamento de dados 

Os materiais e dados necessários ao desenvolvimento do presente trabalho podem ser 

agrupados em duas classes: dados físicos; e dados cartográfico-espaciais, abrangendo também os 

equipamentos e softwares utilizados no levantamento e/ou geração dos dados compreendidos pelas 

referidas classes. Na Tabela 1 são apresentados os materiais, assim como a respectiva fonte. 
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Tabela 1 – Materiais 

Categoria Fonte 

Material Cartográfico 

• Altimetria SICAD (Sistema Cartográfico do 
Distrito Federal). 

• Solos (mapeamento) EMBRAPA (Reatto et al., 2003). 

• Imageamento orbital PTARH – UnB. 

Dados de Campo 

• Dados climatológicos 
Estação climatológica instalada e 
operada pelo PTARH-UnB; Embrapa – 
CPAC. 

• Pluviometria Pluviógrafos instalados e operados pelo 
PTARH – UnB. 

• Fluviometria 
Dados coletados pela CAESB e PTARH 
– UnB em uma estação operada 
conjuntamente pelas duas instituições. 

 

2.3 - Métodos 

Essa etapa se baseou na aplicação de um modelo distribuído de base física, com 

implementações empíricas, dotado de rotinas para a simulação do fluxo de água entre a atmosfera, o 

dossel da vegetação, a zona de raízes, a zona de transmissão e a zona de saturação, conforme 

ilustrado na Figura 2. O modelo se denomina WETSPA – Water and Energy Transfer between Soil, 

Plants and Atmosphere. 
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Figura 2 – Processos hidrológicos e estrutura do modelo WETSPA  

(Fonte: Liu, e Smedt, 2004) 
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A interface do modelo consiste em uma macro, de utilização gratuita, que funciona integrada 

ao software ArcView GIS. Os dados de entrada são divididos em duas classes: a) dados cartográfico 

espaciais em formato raster, referentes ao uso e cobertura do solo (mapeado a partir de 

classificação de imagem orbital), ao tipo de solo, e ao relevo; b) dados tabulares, compreendendo as 

séries de precipitação, de vazões medidas, de evapotranspiração e os valores iniciais dos parâmetros 

físicos, que são também espacializados em função dos dados cartográficos e das combinações 

possíveis entre os mesmos. 

Foram adotados dois períodos de simulação: a) Calibração – para ajuste dos valores iniciais 

dos parâmetros; b) Verificação – para a checagem dos parâmetros ajustados, aplicando-se os 

mesmos à simulação de um outro período temporal. As séries temporais utilizadas em cada período 

são referentes aos anos hidrológicos de 2007/2008 e de 2008/2009, respectivamente, e a avaliação 

do resultado de cada etapa consistiu na comparação entre valores observados e simulados de vazões 

médias diárias. 

A formulação matemática e a parametrização do modelo encontram-se apresentadas nos itens 

que se seguem, conforme descrito em Liu e Smedt (2004). 

2.3.1 - Precipitação 

A distribuição espacial da precipitação é obtida a partir geração de polígonos de Thiessen 

para cada uma das estações pluviométricas contidas ou vizinhas à área de estudo. Cada polígono 

gerado recebe um identificador correspondente à estação que o definiu. A precipitação média na 

área compreendida por cada polígono é então considerada como sendo igual à precipitação 

registrada pela estação. Como o modelo se baseia em cálculos em formato matricial (raster), os 

polígonos são convertidos para o referido formato, a partir de onde cada célula receberá o devido 

valor de precipitação. 

2.3.2 - Interceptação 

A interceptação é tratada como um reservatório com capacidade limitada de armazenamento, 

que é esgotada na medida em que ocorre a precipitação. A Equação 1 expressa matematicamente o 

exposto. 

Ii(t) =   Ii,0 – SIi(t-1)         se     Pi(t) > Ii,0 – SIi(t-1)                                            (1) 

Ii(t) =   Pi(t)                          se      Pi(t) ≤ Ii,0 – SIi(t-1) 

 
em que: Ii(t) = lâmina interceptada na célula “i” em um intervalo de tempo “t”;  

Ii,0 = capacidade de interceptação da célula “i”; SIi(t-1) = lâmina interceptada armazenada no 

intervalo de tempo “t-1”; Pi(t) = lâmina precipitada. 
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Assim, o balanço de massa da lâmina interceptada, armazenada no dossel da vegetação é 

calculado segundo a Equação 2. 

SIi(t) = SIi(t-1)+Ii(t)-EIi(t)                                                                                   (2) 
 
em que: SIi(t) = lâmina interceptada armazenada no intervalo de tempo “t”; EIi(t) = evaporação da 

lâmina interceptada armazenada (igual a zero, quando a lâmina interceptada for zero; igua a “SIi(t-

1)” quando quanto EP > “SIi(t-1)” > 0, com “EP” = evaporação potencial; e igual a “EP”, para o 

restante das situações). 

 
O valor de “Ii,0” é função do índice de área foliar e da espécie vegetal. Como tal parâmetro 

varia ao longo do ano, é sugerida uma correção do mesmo em função do período simulado. No 

presente modelo, a partir de uma tabela de valores coletados na literatura, são sugeridos os valores 

máximos e mínimos (Ii,max e Ii,min). Utilizando-se desses dois valores, calcula-se o “Ii,0” 

corrigido, aplicando-se a Equação 3. 
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b

min,imax,imin,i0,i 365
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1IIII ⎥

⎦

⎤
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⎡
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −
π+×−+=                                         (3) 

em que: d = dia do ano; b = coeficiente ajustado de acordo com as condições locais, com valor 

default igual a 1,35. 

 
2.3.3 – Precipitação efetiva e infiltração 

A proposta do WETSPA para a estimação da precipitação efetiva e da infiltração se baseia em 

uma relação empírica entre a topografia, o tipo de solo, o uso do solo, a umidade atual do solo, e a 

intensidade da precipitação, conforme apresentado nas equações 4 e 5. 

[ ]
a

s,i

i
iiii

)t(
)t(I)t(PC)t(PE

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡

θ
θ

⋅−=                                             (4) 

 
                                                                      (5) 

 
)t(PE)t(I)t(P)t(F iiii −−=

em que: PEi(t) = lâmina da precipitação efetiva na celular “i” e no tempo “t”; Fi(t) = lâmina 

infiltrada na célula “i”; Ii(t) = lâmina interceptada; θi(t) = teor de umidade (m³/m³) da célula “i” no 

tempo “t”; θi,s.= porosidade do solo na célula “i”; a = coeficiente relacionado à intensidade da 

precipitação;  

Ci = coeficiente do potencial de escoamento superficial. 
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Valores de Ci, coletados na literatura e sugeridos com base em combinações possíveis entre 

declividade, tipo de solo (textura) e uso do solo, são fornecidos por meio de uma tabela. Os valores 

tabulares são espacializados utilizando-se os mapas dos referidos fatores. 

O parâmetro “a”, por sua vez, reflete o efeito da intensidade da precipitação no coeficiente de 

escoamento superficial. O valor igual a “1” significa uma relação linear entre a precipitação efetiva 

e a umidade do solo. Trata-se de um parâmetro a ser calibrado durante a simulação. 

 
2.3.4 – Armazenamento nas depressões do solo e escoamento sobre a superfície do solo 

O cálculo do armazenamento nas depressões à superfície do solo se baseia em uma relação 

empírica, proposta por Linsley (1982), segundo a qual: 

 

 ⎟
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ii SD
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em que: SDi(t) = lâmina armazenada nas depressões do solo, na célula “i” e no tempo “t”; SDi,0 = 

capacidade de armazenamento das depressões da célula “i” (parâmetro sugerido pela literatura, 

porém calibrável); PCi = precipitação efetiva acumulada na superfície do solo. 

 
O incremento à lâmina armazenada é então estimado a partir de: 
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ii SD
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em que: ∆SDi(t) = incremento à lâmina armazenada nas depressões do solo, na célula “i” e no 

tempo “t”; PEi(t) = precipitação efetiva para o incremento de tempo. 

 
Onde: 

 

⎟
⎟
⎠

⎞
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⎜
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−+=

0,
0,

)1(
ln)(

i

i
iii SD

tSD
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Por último, o balanço de massa do armazenamento nas depressões do solo é calculado por: 

 
 )()()()1()( tFtEDtSDtSDtSD iiiii −−∆+−=                                             (9) 

em que: EDi(t) = evaporação sobre a lâmina armazenada nas depressões superficiais, na célula “i” e 

no tempo “t”; Fi(t) = infiltração da lâmina armazenada nas depressões superficiais, na célula “i” e 

no tempo “t”. 
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Consequentemente: 

• EDi(t) = 0, quando Pi(t) > 0 ou SDi(t-1) = 0; 

• EDi(t) = EP – EIi(t), quando Pi(t) = 0 e SDi(t-1) ≥ EP – EIi(t) (EP = evaporação 

potencial; EIi(t) = evaporação sobre a lâmina interceptada); 

• EDi(t) = SDi(t), quando Pi(t) = 0 e 0 < SDi(t) < EP – EIi(t). 

 
O escoamento sobre a superfície do solo é então estimado a partir de: 
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em que: RS = escoamento sobre a superfície do solo. 

 
2.3.5 – Balanço de água na zona de raízes 

No WETSPA, a água é introduzida no solo a partir da infiltração e removida por 

evapotranspiração, escoamento subsuperficial lateral e percolação, conforme ilustra a Figura 3 e 

representado pela Equação 11. 

 

 

Figura 3 – Balanço de água na zona de raízes. 

 

 [ ] )()()()()1()( tRItRGtEStFttD iiiiiii −−−=−−θθ                                        (11) 

em que: θi(t) e θi(t-1) = teor de umidade da célula no tempo “t” e no tempo “t-1”; Di = profundidade 

do sistema radicular; Fi(t) = infiltração a partir da superfície do solo para um incremento de tempo; 

ESi(t) = evapotranspiração real sobre o solo para um incremento de tempo; RGi(t) = percolação 

(recarga de águas subterrâneas); RIi(t) = escoamento subsuperficial ou escoamento subsuperficial 

lateral. 

 
2.3.6 – Evapotranspiração a partir do solo 

A estimativa da evapotranspiração real a partir do solo tem como base a seguinte relação: 
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em que: ESi(t) = evapotranspiração real a partir do solo para um incremento de tempo;  

cv = coeficiente da vegetação, em função do tipo de uso do solo e variável ao longo do ano;  

θi(t) = teor de umidade da célula no tempo “t”; θi,f = teor de umidade do solo à capacidade de 

campo; θw,i = teor de umidade do solo ao ponto de murcha permanente; Di = profundidade do 

sistema radicular; Fi(t) = infiltração a partir da superfície. 

 
2.3.7 – Percolação (recarga) e escoamento subsuperficial 

Considera-se que a percolação se processa da zona de raízes à zona saturada a partir da lei de 

Darcy, pelo produto entre a condutividade hidráulica e o gradiente de potencial hidráulico. No 

entanto, assumindo-se que tal gradiente varia muito pouco no solo, o mesmo se aproxima de zero, 

sendo a percolação controlada apenas pela força da gravidade. 

Tendo-se em vista o exposto, a percolação a partir da zona de raízes é estimada a partir da 

condutividade hidráulica correspondente à saturação efetiva média do solo, utilizando-se a equação 

13: 

 [ ] t
)t(

kt)t(K)t(RG
A

r,is,i

r,ii
s,iiii ∆

⎥
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⎤

⎢
⎢
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⎡

θ−θ

θ−θ
=∆θ=                                             (13) 

em que: RGi(t) = percolação a partir da zona de raízes, ou recarga; Ki[θi(t)] = condutividade 

hidráulica efetiva, correspondente ao teor de umidade do solo no tempo “t”; ∆t = intervalo de 

tempo; ki,s = condutividade hidráulica saturada da célula “i”; θi,s = porosidade do solo; θi,r = teor de 

umidade residual da célula; A = índice de desconectividade dos poros (A = (2+3B)/B, onde B = 

índice de distribuição do tamanho dos poros, sugerido, porém calibrável). 

Quanto ao escoamento subsuperficial, é assumido pelo WETSPA que o mesmo ocorre depois 

do início da percolação e se encerra quando o teor de umidade do solo se torna menor que a 

capacidade de campo. A equação para estimação se baseia na lei de Darcy e na aproximação da 

onda cinemática. 

 [ ] iiiiii W/t)t(KSDk)t(RI ∆θ=                                                              (14) 

em que: RIi(t) = lâmina de escoamento subsuperficial gerado pela célula “i”; Di = profundidade do 

sistema radicular; Si = declividade da célula (m/m); K[θi(t)] = condutividade hidráulica efetiva da 

célula a um teor de umidade “θi(t)”; Wi = largura da célula; ki = coeficiente com valor relacionado 
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ao uso do solo, à densidade de drenagem e ao efeito da matéria orgânica e do sistema radicular à 

condutividade hidráulica na camada superficial do solo. 

 
2.3.8 – Armazenamento de fluxos subterrâneos e escoamento de base 

O fluxo com origem no reservatório subterrâneo e destino nos canais naturais da drenagem é 

estimado para cada subbacia previamente mapeada, a partir da Equação 15. 

                                                              (15) 

em que: QG

[ m
sgs 1000/)t(SGc)t(QG = ]

s(t) = descarga média do aqüífero para a drenagem superficial, em nível de subbacia;  

SGs = armazenamento do aquífero em nível de subbacia no tempo “t”; m = 1, para reservatório 

linear e igual a 2, para reservatório não-linear; cg = coeficiente de recessão do aqüífero para a 

subbacia. 

 
Assim, para cada subbacia, o balanço de água no aqüífero é estimado com base em: 

 

 
[ ]

s

s
s

s

Ns

1i
ii
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∆
−−+−=

∑
=                              (16) 

em que: SGs(t) e SGs(t-1) = armazenamento do aquífero na subbacia, no tempo “t” e no tempo “t-

1”, respectivamente; Ns = número de células contidas na subbacia; Ai = área da célula; As = área da 

subbacia; EGs(t) = evapotranspiração média a partir do armazenamento do aquífero na subbacia; 

QGi(t) = descarga do aquífero. 

 
Sendo que a evapotranspiração média a partir do armazenamento do aqüífero é estimada por: 

 

 [ )t(ES)t(ED)t(EIEPcc)t(EG iiivdi ]−−−=                                  (17) 

em que: EP = evapotranspiração potencial; cd = coeficiente variável, calculado pela divisão 

“SGi(t)/SGs,0” (SGs,0 = capacidade de armazenamento do aqüífero na subbacia). 

 
2.3.9 – Propagação do escoamento à superfície do solo e nos canais da drenagem natural 

A propagação dos escoamentos (superfície do solo e canais da drenagem) é executada pelo 

método da aproximação linear da onda difusiva. Utilizando-se parâmetros relacionados à resistência 

ao fluxo, como o coeficiente de rugosidade de Manning, é obtida a função de resposta hidrológica 

de cada célula.  

A resposta de cada célula é propagada sucessivamente. A saída de uma célula consiste na 

entrada da célula subseqüente e, a cada entrada, a resposta acumulada do caminho se transforma 
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dentro da célula, por meio de sua função de resposta. Obtém-se assim a função de resposta de um 

determinado caminho de fluxo em relação a uma entrada arbitrária. 

A hidrógrafa ao final de um determinado caminho, em relação a uma entrada qualquer é então 

obtida por convolução da vazão de entrada, a partir da função de resposta, agora do caminho. A 

hidrógrafa final, no exutório da bacia, é estimada somando-se as hidrógrafas de saída de cada célula 

do modelo. A Figura 4 representa as etapas seguidas para o cálculo da hidrógrafa final, na qual 

também se encontram representadas as equações utilizadas. 

 

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8 9

10 11

12

LEGENDA

1 – Equação da onda difusiva;

2 – Raio hidráulico médio da célula “i”;

3 – Velocidade do escoamento na célula “i”;

4 – Coeficiente de dispersão na célula “i”;

5 – Celeridade da onda cinemática na célula “i”;

6 – Função de resposta ao impulso (célula);

7 – Integral de convolução;

8 – tempo médio gasto pelo fluxo da célula até
o fim de um caminho “j”;

9 – Variação no tempo de fluxo;

10 – Função de resposta ao impulso (caminho);

11 – Hidrógrafa ao final de um caminho;

12 – Hidrógrafa ao exutório da bacia.

 
Figura 4 – Fluxograma do método de propagação do escoamento  

(Fonte: baseado Em Liu e Smedt, 2004). 
 
2.3.10 – Parametrização 

Os parâmetros requeridos pelo WETSPA se dividem entre dois grupos: locais e globais. Os 

parâmetros locais compreendem aqueles cuja distribuição espacial se processa a nível de célula, 

fornecidos por meio de tabelas, e espacializados em função do tipo de solo, da declividade e do tipo 

de uso e cobertura do solo. 

Quanto aos parâmetros globais, consistem em parâmetros para os quais seria de difícil 

interpretação a atribuição de valores para células. Logo, as suas estimativas são válidas para toda a 

bacia simulada. A Tabela 2 sumariza os dois grupos supracitados, com a indicação de como podem 

ser estimados. 
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Tabela 2 – Parâmetros WETSPA 

Parâmetros locais 

Condutividade hidráulica 

Porosidade 

Capacidade de campo 

Ponto de murcha 

Teor de umidade residual 
Índice de distribuição do tamanho 
dos poros 

Definidos em função da classe textural do solo. 

Capacidade de interceptação 
(mínima e máxima) 

Profundidade do sistema radicular 

Coeficiente de Manning 

Porcentagem de cobertura vegetal 

Índice de área foliar 

Definidos em função da classe de uso e cobertura do solo 

Coeficiente de escoamento 
superficial 

Definido em função da declividade, da classe textural do solo e do 
tipo de uso e cobertura do solo 

Capacidade de armazenamento por 
depressões 

Definido em função da declividade, da classe textural do solo e do 
tipo de uso e cobertura do solo 

Parâmetros globais 

Coeficiente de correção da 
evapotranspiração potencial (Kep) 

Utilizado quando a estação da evapotranspiração se encontra em 
locais com características físicas diferentes do local a ser simulado. 

Fator de escala para o cálculo do 
escoamento subsuperficial (Ki) 

Caminhos preferenciais efetam sobremaneira o escoamento 
subsuperficial. Como no WETSPA o solo é tratado como uma 
matriz homogênea, o parâmetro em questão é utilizado para se 
atenuar os efeitos negativos de tal simplificação 

Coeficiente de recessão do aqüífero 
(Kg) 

Reflete o padrão de armazenamento do aqüífero na bacia. Pode ser 
estimado a partir de dados de monitoramento fluviométrico ou 
calibrado, comparando-se escoamentos observados e simulados, 
para período de seca. 

Armazenamento inicial do aqüífero 
(G0) 

Utilizado para se compensar os efeitos das perdas do aqüífero via 
percolação profunda. Pode ser calibrado a partir da comparação do 
hidrograma observado com o hidrograma simulado, nas baixas 
vazões do período inicial de simulação (mm). 

Armazenamento máximo do 
aqüífero (Gmáx) 

Armazenamento máximo do aqüífero (mm), calibrado para baixas 
vazões. 

Expoente “a” da equação 6.13 
(precipitação efetiva) para baixas 
intensidades de precipitação 
(K_run) 

Utilizado para se considerar o efeito da intensidade da precipitação 
pluviométrica na infiltração e na geração de escoamento 
superficial. 

Intensidade da precipitação para 
que “a” seja igual a “1” (P_máx) 

Limiar de intensidade da precipitação pluviométrica que ocasiona 
uma relação linear entre o coeficiente de escoamento superficial e o 
teor de umidade atual do solo (Equação 6.13). Pode ser estimado 
por calibração, comparando-se as vazões altas observadas e 
simuladas. 
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3 – RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Nessa seção, são apresentados os resultados e discussões referentes à etapa de modelagem 

hidrológica distribuída dos processos de superfície, utilizando-se o modelo WESTPA. A seqüência 

de apresentação ocorre como se segue: 

• apresentação e discussão da etapa de calibração do modelo; 

• apresentação e discussão da etapa de verificação do modelo. 

3.1 – Calibração 

Como ponto de partida, efetuou-se uma simulação preliminar, adotando-se os valores default 

sugeridos para os parâmetros globais. O resultado-diagnóstico pode ser avaliado a partir da 

comparação entre os valores simulados e observados de vazão (Figura 5). 
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0.600

0.800

1.000

1.200

1 31 61 91 121 151 181 211 241 271 301 331 361
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m
³/s

q observada
q simulada

Nash-Sutcliffe = 0.22 
R² = 0.55

 
Figura 5 – Vazões observadas x calculadas: simulação preliminar. 

 

Comprovou-se que o modelo, utilizando-se os valores default dos parâmetros globais, não 

reproduz adequadamente o comportamento observado para a bacia em estudo. A diferença entre as 

vazões mínimas foi alta, com a vazão simulada menor que a observada. Tal fato pode indicar uma 

inconsistência relacionada aos parâmetros de infiltração, visto que os picos de vazão são altos e não 

há reabastecimento do aqüífero. 

Buscando-se um melhor desempenho da simulação, foram efetuadas, manualmente, alterações 

nos valores dos parâmetros. As estimativas apresentadas na Tabela 3, ao lado dos valores default 

sugeridos, foram as que proporcionaram o melhor resultado. 
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Tabela 3 – Parâmetros globais calibrados. 

Parâmetro global Valor default Valor calibrado 
Kep 1,182 0,660 
Ki 1,545 2,753 
Kg 0,013 0,010 
G0 8,665 60,664 
Gmáx 400,000 100.000,000 
K_run 2,313 20,312 
P_máx 500 500 

 

A proximidade entre os valores simulados e observados da vazão à saída da bacia (Figura 6) 

ilustra a melhoria atingida com a calibração dos parâmetros. 
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Nash-Sutcliffe = 0,70
R² = 0,77

 
Figura 6 – vazões observadas x calculadas: calibração. 

 

O problema anteriormente descrito, referente à subestimação das vazões baixas e 

superestimação dos picos, foi apenas parcialmente solucionado, uma vez que sob a ocorrência de 

chuvas de maior intensidade as vazões simuladas superaram as vazões medidas. Alterações nos 

valores dos parâmetros globais diretamente associados ao escoamento superficial de pico, como o 

“K_run” e o “P_máx”(Tabela 2) foram testadas mas não se obteve êxito na atenuação dos máximos. 

Visto que os parâmetros locais não foram ajustados, acredita-se que os valores default 

relativos ao cálculo da infiltração e do escoamento superficial não foram adequados a condições de 

chuvas intensas, tornando-se necessário a sugestão de outros valores. 

Na Figura 7 encontram-se apresentados os resultados da análise estatística da calibração. 
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(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

+ 25% 
 
 
 
- 25% 

Figura 7 – Análise estatística dos resultados da calibração: gráfico Q-Q plot dos resíduos (a); teste 

de homocedasticidade do modelo; erro em percentual do modelo (c); gráfico de valor observado 

versus estimado pelo modelo. 

Em “(a)”, observou-se que os pontos do gráfico Q-Q plot não tendem a se concentrar em 

torno da reta de declive 1:1, indicando que a distribuição dos resíduos não é normal. Em relação ao 

teste de homocedasticidade, apresentado em “(b)”, pode-se notar que os resíduos apresentam 

valores crescentes, na medida em que se aumentam os valores estimados de vazão, indicando que 

há violação da hipótese de homogeneidade da variância. Em relação ao erro percentual, apresentado 

em “(c)”, pode-se observar que a maioria dos pontos se encontra entre os valores - 25% e + 25%, 

zona considerada aceitável, segundo Machado (1981). Por último, em “(d)”, notou-se uma relação 
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linear entre os valores observados e estimados, observando-se tendências à dispersão dos dados na 

medida em que há aumento nos valores observados. Segundo Martins (2002), na prática, se o r > 

0,70 ou r < - 0,70, e n > 30, diremos que há forte correlação linear entre as variáveis dependente e 

independente. Isto foi confirmado pelos valores encontrados para r e r2, de 0,8755 e 0,7665, 

respectivamente, sendo este um ponto favorável a aplicação do modelo. 

Levando-se em consideração o valor estimado para o índice de Nash-Sutcliffe nessa etapa, de 

0,70, considerou-se a calibração como sendo satisfatória, passando-se à etapa seguinte, aplicando-se 

os parâmetros ajustados à verificação, para a qual adotou-se um outro período de dados. 

 
3.2 – Verificação 

As vazões observadas e simuladas referentes aos dados do período de verificação são 

apresentadas na Figura 8. 
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Figura 8 – vazões observadas x calculadas: verificação. 

 

Observou-se que o modelo apresentou desempenho razoável até o dia (seqüencial) 170, 

aproximadamente, a partir do qual as diferenças entre as vazões observadas e simuladas 

aumentaram. 

Analisando-se o padrão das precipitações ocorridas durantes os dois períodos (2007-2008 e 

2008-2009) ficou evidente que o modelo apresentou melhor desempenho para altas intensidades de 

chuva. Os volumes totais anuais nos dois períodos foram praticamente iguais (1551 e 1581mm, 

respectivamente). No entanto, durante o período de verificação, as chuvas foram menos intensas e 

mais distribuídas, gerando menores picos de vazão e maior infiltração. 
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No que se refere à análise estatística, observaram-se os mesmos problemas encontrados na 

etapa de calibração: distribuição não normal dos resíduos e não homogeneidade de variância dos 

resíduos, conforme ilustrado na Figura 9a e 9b, respectivamente. A análise dos resíduos em 

percentual e do gráfico de valores observados e estimados (Figura 9c e 9d) também indicou 

problemas, com uma tendência a superestimação dos valores estimados. Os resultados de r = 0,7204 

e de r2 = 0,5189 confirmam a existência de uma forte correlação linear entre os valores observados 

e estimados. De um modo geral, pode-se constatar a necessidade de adequações no modelo. 

 

 
(a) (b) 

 
(c) (d) 

 
Figura 10 - Análise estatística dos resultados da verificação: gráfico Q-Q plot dos resíduos (a); teste 

de homocedasticidade do modelo; erro em percentual do modelo (c); gráfico de valor observado 

versus estimado pelo modelo. 
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Como o modelo não se apresentou capaz de manter o mesmo desempenho para uma condição 

climático-meteorológica diferente, considerou-se que os parâmetros calibrados ainda necessitam de 

ajustes, sobretudo os parâmetros globais e locais relacionados à infiltração e à geração de 

escoamento superficial, como o “teor de umidade inicial do solo”. 

O teor de umidade inicial do solo é estimado pelo WETSPA, com base no “Topographic 

Wetness Index”, que associa a área de contribuição à montante de um ponto com a sua declividade, 

para mapear o potencial de saturação do solo no local. Dessa forma, locais planos com grande área 

de contribuição, depressões e regiões próximas às calhas da drenagem superficial apresentam os 

maiores valores para o referido índice. O WETSPA associa então, empiricamente, os valores do 

Topographic Wetness Index à provável condição inicial de umidade do solo, segundo uma relação 

diretamente proporcional. 

Analisando-se o mapa da distribuição espacial do teor de umidade inicial do solo, estimado 

pelo WETSPA, foram encontradas inconsistências nos valores apresentados por algumas 

localidades da bacia, conforme representado na Figura 8. 

 

 
Figura 8 – distribuição espacial do teor inicial de umidade do solo: modelo WETSPA. 

 

As áreas em destaque apresentaram altos valores de teor de umidade inicial (0 = solo 

completamente seco; 1 = solo saturado), acima de 50%. Essa condição não corresponde ao estado 

típico dos solos do local para o período de início da modelagem (período de seca), uma vez que, 

conforme dados colhidos em campo, do monitoramento do teor de umidade, os valores 

característicos para as áreas, na época seca, situam-se entre 20 e 30%. 
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4 – CONCLUSÕES 

Levando-se em consideração o objetivo inicialmente proposto e o desdobramento das etapas 

metodológicas chegou-se às seguintes conclusões: 

• O modelo apresentou-se viável à simulação hidrológica na área de estudos, uma vez que 

os resultados obtidos na calibração e na verificação apontam para a possibilidade de 

obtenção de bons ajustes entre valores medidos e simulados de vazão, desde que sejam 

verificadas as causas responsáveis pelo baixo desempenho em condições extremas de 

precipitação (alta e baixa intensidade); 

• A atribuição e espacialização de parâmetros físicos relacionados à infiltração e ao 

escoamento superficial tendo-se por base a classe textural do solo representa um dos 

principais problemas à aplicação do modelo a regiões típicas de cerrado. O motivo para tal 

afirmação se baseia no fato de que os solos do cerrado apresentam comportamento 

hidrológico por vezes divergente de sua textura, com solos argilosos, porém, 

hidrologicamente similares a areias; 

• Consequentemente, a aplicabilidade fica dependente de valores pré-existentes de 

condutividade hidráulica para os solos do local a ser estudado, para que seja efetuada uma 

equivalência entre comportamento hidrológico e classe textural. Caso contrário, a classe 

textural indicada será equivocada, ocasionando erros à determinação da distribuição 

espacial dos parâmetros físicos. 
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