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RESUMO 

 

ALCÂNTARA, G. M. Modelagem dos impactos hidrológicos decorrentes de alterações do 

uso e ocupação do solo em bacia hidrográfica rural. Dissertação de Mestrado – Escola de 

Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2018. 

 

Muitos rios brasileiros ainda não são monitorados. A carência de informações relevantes 

costuma gerar diversos problemas para a administração pública. Por vezes, essa falta de dados 

pode ser compensada por meio de modelagem hidrológica, que requer um conhecimento prévio 

sobre a bacia a ser estudada. Atualmente, a mudança no uso e cobertura do solo em bacias 

hidrográficas é um dos temas mais abordados nas pesquisas hidrológicas, podendo a avaliação 

dos impactos causados por essa ser feita através de modelagem hidrológica. O presente trabalho 

utilizou o framework JAMS (Jena Adaptable Modelling System) na elaboração de um modelo 

hidrológico para a bacia do Ribeirão da Onça, a qual está localizada em zona de afloramento 

do Sistema Aquífero Guarani, um dos mais importantes aquíferos transfronteiriços do mundo. 

A bacia é predominantemente rural, logo, seu uso e ocupação do solo variam ao longo do tempo. 

Sendo assim, objetivou-se avaliar os efeitos das alterações de uso do solo no regime hidrológico 

da bacia por meio da elaboração de múltiplos modelos hidrológicos no JAMS/J2K, os quais 

foram calibrados independentemente (de 2008 a 2015) e validados por um modelo atual (2017), 

a fim de se gerar uma parametrização capaz de predizer os efeitos hidrológicos decorrentes de 

alterações no uso e ocupação do solo da bacia. Previamente à elaboração dos modelos, 

procedeu-se à validação dos dados hidrológicos e climatológicos coletados e disponíveis da 

bacia, por meio da análise das correlações entre as medições dos equipamentos, feita por 

programa elaborado em Python. Em seguida, elaboraram-se mapas de uso do solo para os anos 

de 2008, 2011, 2013, 2015 e 2017. Então, os modelos com seus conjuntos de URHs (Unidades 

de Resposta Hidrológica) específicos foram calibrados, e os parâmetros ótimos encontrados 

para cada modelo foram aplicados nos demais para identificação de quais poderiam ser os mais 

representativos. Durante esta etapa, verificou-se que o modelo de 2013 comportava-se 

anomalamente, devido à estiagem ocorrida em seu período de calibração, o que justificou sua 

retirada das etapas seguintes. Em seguida, um programa criado em Python permitiu que os 

arquivos .dat gerados durante a calibração fossem analisados visualmente, por meio de gráficos 

de dispersão e plots violinos, embasando a tomada de decisão relativa à redução da amplitude 

de variação dos parâmetros para uma posterior busca manual por parâmetros representativos 

temporalmente. Os parâmetros encontrados produziram modelos com NSE variando de 0,25 a 

0,39; PBIAS de -20,98 a -0,74 e R2 de 0,45 a 0,65, sendo que o modelo de validação (2017) 

obteve NSE de 0,26; PBIAS de -1,78 e R2 de 0,45; indicando que a parametrização encontrada, 

apesar de não conseguir produzir modelos que eficientemente reproduzam os picos no 

escoamento, é capaz de estimar satisfatoriamente o escoamento de base, mesmo em condições 

de mudanças de uso e ocupação do solo. Com isso, realizou-se a aplicação do conjunto de 

parâmetros em cenários hipotéticos de uso e ocupação do solo, que produziu resultados 

coerentes com o que se espera. Além disso, também se realizou a setorização do modelo, 

utilizando os dados de vazão de duas calhas Parshall instaladas na bacia. No entanto, não houve 

êxito na setorização, evidenciado pelos valores de NSE (-35,41 e 88,08), PBIAS (118,63 e 

118,81) e R2 (0,15 e 0,12). O fraco desempenho na setorização pode ser corrigido calibrando-

se o modelo espacialmente, em adição à calibração temporal, ou seja, com múltiplos dados de 

entrada de vazão, localizados em pontos distintos na bacia. 

 

Palavras chave: Modelagem chuva-vazão. Escoamento superficial. Diferentes usos e ocupação 

do solo. Bacia do Ribeirão da Onça. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

ALCÂNTARA, G. M. Modelling the hydrological impacts resulting from land use changes 

in a rural catchment.  Master of Science thesis – São Carlos School of Engineering, University 

of São Paulo, São Carlos, 2018. 

 

Many Brazilian rivers are not monitored. The lack of relevant information may generate 

multiple problems for public administration. Sometimes this data may be supplied through 

hydrological modelling, which requires a previous knowledge regarding the watershed that will 

be studied. Currently, the land use and cover change in watersheds is one of the most researched 

themes in the hydrological scientific community, with the impacts caused by it being able t obe 

assessed by hydrological modelling. In that sense, this work has used the framework JAMS 

(Jena Adaptable Modelling System) in the elaboration of a hydrological model for the Ribeirão 

da Onça catchment, which is located in an outcrop zone of the Guarani Aquifer System, one of 

the largest transboundary aquifers in the world. The catchment is mainly rural; thus, its land use 

and occupation vary heavily over time. In this context, the intent of this work was to evaluate 

the effects of the land use/cover changes in the hydrological processes through the elaboration 

of multiple J2K/JAMS hydrological models, which were calibrated individually (2008 through 

2015) and validated with a recent model (2017), with the goal of creating a model that is able 

to predict long term hydrological effects of land use/cover changes in the catchment. Before 

creating the models, a validation of the hydrological and climatic data available in the 

catchment was done, through the analysis of the correlations between the measures, achieved 

with the use of a Python software. After that, land use maps were elaborated for the years 2008, 

2011, 2013, 2015 and 2017. Then, the models with their HRU (Hydrological Response Units) 

specific sets were calibrated, then the optimal parameters for each model were applied on the 

other ones, to assess which were the most representative. During this step, the 2013 model was 

deemed anomalous, due to the drought that occurred during its calibration period, which 

justified its removal from the following stages. After that, an application made in Python 

allowed the .dat files generated during calibration to be visually analysed, through scatter and 

violin plots, aiding the decisions regarding the new maximum and minimum values for the 

parameters, preceding a manual search for the globally representative parameters set. The set 

that was found produced models with NSE varying from 0.25 to 0.39, PBIAS from -20,98 to -

0,74 and R2 from 0,45 to 0,65, being that the validation model (2017) achieved an NSE of 0.26; 

PBIAS of -1.78 and R2 of 0.45, meaning that the parameters found, despite not being able to 

effectively reproduce the runnof peak values, is able to satisfactorily estimate the base runoff, 

even in land use and cover change conditions. With that, the parameters set found was applied 

in hypothetical scenarios of land use and cover, which produced coherent results with what was 

expected. A model sectorization was also attempted, using discharge data from two Parshall 

flumes installed in the catchment. However, there was no success in the attempt, evidenced by 

the NSE (-35.41 and 88.08), PBIAS (118.63 and 118.81) and R2 (0.15 and 0.12) values. The 

weak performance of the sectorization may be fixed by calibrating the model spatially, in 

addition to the calibration in regards to time. In other words, with multiple input discharge data, 

located in distinct points inside the catchment. 

 

Keywords: Hydrological modelling. Runoff. Land use and cover changes. Ribeirão da Onça 

catchment. 
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Pws   Pressão de saturação de vapor 

Q   Vazão ou escoamento 

r   Coeficiente de correlação 

R2   Coeficiente de determinação 

ra   Resistência aerodinâmica da cobertura vegetal 

rhum   Umidade relativa 

R0   Radiação extraterrestre 

RG   Radiação global 

Rh   Raio hidráulico 

RL   Radiação efetiva de ondas longas 

RL   Regressão linear entre os valores diários das estações 

Rk   Coeficiente de retenção do escoamento 

RN   Balanço de radiação solar 

rs   Resistência superficial da cobertura do solo 

s   Declividade da curva de vapor de pressão 

soilsat   Saturação do solo 

S0   Duração da insolação possível 

T   Temperatura 

TA   Coeficiente de roteamento 

V   Velocidade 

W   Peso da estação 

wDist   Distância ponderada 

α   Capacidade de armazenamento da área foliar por metro quadrado 

γ   Constante psicrométrica 

ζ   Ângulo de incidência do sol 

φ   Latitude 
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1            INTRODUÇÃO 

 

Modelos hidrológicos chuva-vazão conceituais, baseados em processos físicos e com 

discretização espacial distribuída, têm se tornado populares no gerenciamento de recursos 

hídricos. Esses modelos são usados para simular uma variedade de aspectos complexos, 

utilizando parâmetros que variam no espaço e no tempo. Segundo Lenhart et al. (2002), devido 

à variabilidade espacial dos parâmetros de entrada dos modelos, bem como o difícil acesso para 

medição dos mesmos, é necessário considerar as incertezas como parte inerente ao processo de 

construção de um modelo. Logo, deve-se dar importância à calibração do modelo selecionado. 

Turner et al. (2007) consideram a mudança no uso e cobertura do solo como um dos 

principais componentes das alterações climáticas globais. Consequentemente, a avaliação dos 

impactos causados por essas mudanças tornou-se o cerne das pesquisas em hidrologia no século 

atual (DEFRIES; ESHLEMAN, 2004; STONESTROM et al., 2009). Tipicamente, os impactos 

que essas mudanças causam nos recursos hídricos são analisados por meio de modelagem 

hidrológica (HUISMAN et al., 2009). 

Nesse contexto, para o presente trabalho optou-se pela utilização do sistema de 

modelagem J2K/JAMS (Jena Adaptable Modelling System), devido à sua flexibilidade 

(KRALISCH; KRAUSE, 2006). Esta característica é conferida por seu sistema modular, o qual 

permite que um único modelo possa ser aplicado para múltiplos problemas através da mudança 

de componentes ou implementação de novos. Adicionalmente, o J2K faz uso de quatro 

componentes bastante relevantes para a bacia a ser estudada: escoamento superficial, interfluxo 

do solo, interfluxo da camada intemperizada da unidade hidrogeológica subjacente e 

escoamento de base. 

A bacia do Ribeirão da Onça (BRO), objeto de estudo do presente trabalho, pertence 

à zona de afloramento do Sistema Aquífero Guarani (SAG), um dos mais importantes aquíferos 

transfronteiriços do mundo. A bacia está localizada a cerca de 1,5 km do Centro de Recursos 

Hídricos e Estudos Ambientais (CRHEA), onde uma série de dados climatológicos relevantes 

para o trabalho são coletados continuamente (WENDLAND et al., 2007). Na bacia há uma 

estação pluviométrica da Agência Nacional de Águas (ANA) e uma estação meteorológica do 

grupo de pesquisas do Laboratório de Hidráulica Computacional (LHC). Além disso, a bacia 

possui uma estação fluviométrica localizada próxima ao exutório, com equipamentos de 

monitoramento contínuo e medições quinzenais com molinete hidrométrico (MALDONADO, 

2009).  

Machado et al. (2016) elaboraram um modelo chuva-vazão para a bacia do Ribeirão 
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da Onça utilizando o sistema de modelagem JAMS/J2K, com a finalidade de reconstituir a série 

histórica de vazão e preencher falhas do monitoramento do escoamento superficial, e 

observaram a possibilidade de se avaliar o efeito das alterações de uso e ocupação do solo no 

regime hidrológico da bacia. Dada a predominância rural na Bacia do Ribeirão da Onça e o 

histórico de mudanças de uso e cobertura do solo dentro de seu perímetro, a mesma apresentou-

se como área de estudo adequada para avaliar a capacidade do modelo JAMS/J2K em 

representar e predizer os efeitos hidrológicos dessas mudanças.  

Portanto, verificou-se a necessidade de revalidar os dados hidrológicos já existentes 

originados dos sistemas de monitoramento da bacia e utilizá-los para a construção de um novo 

modelo chuva-vazão, bem como de elaborar novos mapas de uso e ocupação do solo para se 

atualizar a série histórica da bacia. 

 

1.1 Hipóteses 

 

Esta dissertação trabalha com as seguintes hipóteses: (i) o regime hidrológico de bacias 

hidrográficas rurais pode ser alterado significativamente em decorrência de mudanças no uso 

do solo e da cobertura vegetal; (ii) é possível estimar esses efeitos por meio de modelagem 

hidrológica; (iii) a criação de um modelo hidrológico representativo para uma bacia 

hidrográfica em constante mudança de seu uso e ocupação do solo depende da análise temporal 

dessas mudanças. 

 

1.2 Objetivos 

 

Este trabalho tem como objetivo elaborar modelo chuva-vazão capaz de simular os 

efeitos das alterações do uso e ocupação do solo na bacia do Ribeirão da Onça em seu regime 

hidrológico. Para tanto, as seguintes metas foram traçadas: 

(i) Revalidar dados hidrológicos e climatológicos coletados e disponíveis da bacia 

do Ribeirão da Onça; 

(ii) Preencher e atualizar série histórica de mapas de uso e ocupação do solo; 

(iii) Elaborar e calibrar múltiplos modelos hidrológicos de maneira independente; 

(iv) Promover uma calibração representativa dos modelos para obter um único 

conjunto de parâmetros; 

(v) Aplicar o modelo otimizado em cenários de mudanças de uso do solo e de 

setorização da área de drenagem. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 Modelos hidrológicos chuva-vazão 

 

Segundo Tucci (1998), modelos hidrológicos são ferramentas utilizadas para representar 

os fenômenos que ocorrem em uma bacia hidrográfica e predizer suas consequências em relação 

ao que foi observado. Em geral, as informações disponíveis são inconsistentes, e a ausência de 

dados observados consolida a modelagem hidrológica como essencial no gerenciamento de 

recursos hídricos, em especial para bacias hidrográficas não monitoradas ou com escassez de 

dados, que podem ter séries sintéticas geradas a partir da calibração de um modelo com base 

em um conjunto limitado de dados (DOS SANTOS, 2009). 

O método mais comum para determinação dos parâmetros otimizados de um modelo é 

a calibração por dados históricos. Funções objetivo como a Porcentagem de Viés (PBIAS), o 

Coeficiente de Determinação (R2) e o Coeficiente de Eficiência de Nash-Sutcliffe (NSE) são 

rotineiramente usadas para minimizar a diferença entre o escoamento observado e simulado 

(SOROOSHIAN, 1991; GAN; BIFTU, 1996; GUPTA et al., 1998; GUPTA et al., 2009). 

Adicionalmente, a validação é a prática padrão em modelagem hidrológica para se testar o 

desempenho de um modelo (ANDRÉASSIAN et al., 2009). 

 

2.1.1 Modelos hidrológicos conceituais 

 

Este tipo de modelo descreve todos os processos hidrológicos que compõem uma bacia 

hidrográfica através de parâmetros. O mesmo consiste em uma série de reservatórios 

interligados que representam elementos físicos em uma bacia hidrográfica, sendo eles 

recarregados pela precipitação, infiltração e percolação, e esvaziados pela evaporação, 

escoamento, drenagem, entre outros (DEVI et al., 2015). Uma característica chave dessa classe 

de modelo diz respeito ao fato de seus parâmetros calibráveis não poderem ser diretamente 

mensurados, mas terem que ser inferidos a partir dos dados observados (BEVEN; BINLEY, 

1992). 

 

2.1.2 Condições iniciais do modelo 

 

 Um ponto essencial na modelagem hidrológica é a especificação das condições iniciais 

da bacia hidrográfica analisada, tendo em vista que estas causam um grande impacto na 
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estabilidade e convergência do modelo (BERTHET et al., 2009). Essa particularidade, ao 

contrário do que é preconizado, não tem sido apropriadamente avaliada pela comunidade 

científica voltada à modelagem hidrológica (CLOKE et al., 2003). Os dois fatores de entrada 

que mais afetam a resposta de um modelo hidrológico são a precipitação e a umidade do solo. 

A primeira é uma variável forçante e a segunda é uma variável de estado. Porém, ambas 

possuem variabilidade no tempo e no espaço, o que torna a relação entre chuva e escoamento 

não-linear, logo, é essencial que o escoamento seja representado por dados confiáveis (KIM et 

al., 2017). Existem estudos acerca da sensibilidade do escoamento simulado à variabilidade da 

precipitação e sobre o efeito das condições iniciais na saída de modelos hidrológicos 

(GOODRICH et al., BELL; MOORE, 2000; SENARATH et al., 2000; CASTILLO et al., 2003; 

VIVONI et al., 2006; SEGOND et al., 2007; NICÓTINA et al., 2008; SANGATI; BORGA, 

2009; NIKOLOPOULOS et al., 2011; ZHANG et al., 2011). Os estudos citados anteriormente 

exploraram as interações complexas entre a umidade inicial do solo, as condições climáticas e 

as condições da bacia hidrográfica. 

 

2.1.2 Período de aquecimento 

 

O período de aquecimento de um modelo é um processo de ajuste que permite que o 

modelo atinja um estado otimizado, durante o qual a água armazenada internamente (indicada, 

por exemplo, pela variável umidade do solo) desloca-se da condição inicial para um estado 

ótimo. Ao atingir o estado ótimo, a resposta do modelo se torna realista (ou estável), e as 

variáveis hidrológicas simuladas correspondem melhor às observadas (YANG et al., 1995; 

COSGROVE et al., 2003; AJAMI et al., 2014; SECK et al., 2015). O comportamento do 

período de aquecimento em modelos hidrológicos ainda não foi completamente explorado, e 

não há consenso na literatura sobre diversas questões, incluindo a definição de um estado de 

equilíbrio, os critérios de avaliação do período de aquecimento e um método definitivo de 

aquecimento (YANG et al., 1995; SRESTHA; HOUSER, 2010). 

 

2.1.3 Calibração e validação 

 

A calibração de modelos hidrológicos, processo que identifica quais parâmetros geram 

a resposta hidrológica simulada que melhor corresponde à observada, é um componente crítico 

no desenvolvimento de modelos, visto que usualmente não há como se inferir tais parâmetros 

diretamente a partir de medições realizadas na bacia hidrográfica (BEVEN, 2011). Este 



29 

 

processo pode ser dividido em três etapas, iterativas: em primeiro lugar, os parâmetros devem 

ser especificados, baseando-se no conhecimento prévio sobre a área de estudo ou em 

estimativas; a segunda etapa consiste em executar o modelo e verificar o desempenho por meio 

dos testes estatísticos, os quais atuarão como a função objetivo, que deve ser maximizada ou 

minimizada; e, por último, caso o desempenho não esteja adequado, os parâmetros devem ser 

alterados previamente a uma nova execução do processo (SOROOSHIAN; GUPTA, 1995). A 

calibração pode ser feita manualmente ou automaticamente, caso o programa de modelagem 

hidrológica forneça tal funcionalidade. 

Um modelo calibrado, contudo, permanece como uma simplificação de um sistema 

físico complexo (BEVEN, 2010). Portanto, antes de se aplicar um modelo hidrológico, é 

necessário que o mesmo seja validado para se compreender a variação espacial e temporal de 

seu desempenho (MCMILLAN et al., 2016). O desempenho de modelos hidrológicos não pode 

ser descrito completamente por um único critério, logo, uma variedade de testes estatísticos 

deve ser usada para se quantificar diferentes aspectos do comportamento e acurácia do modelo 

(GUPTA et al., 2008). Um dos métodos de validação mais utilizados é o teste com amostras 

repartidas (split-sample test), o qual consiste em dividir a execução do modelo temporalmente, 

em que há um período de calibração e um de validação, sequencialmente (KLEMES, 1986). 

Moriasi et al. (2008) recomendam o Coeficiente de Eficiência de Nash-Sutcliffe, a 

porcentagem de viés e o coeficiente de determinação como os testes estatísticos mais adequados 

para calibrar e validar modelos hidrológicos. Os pesquisadores afirmam ainda que uma 

simulação é considerada satisfatória quando NSE > 0,25; PBIAS = ± 25 e R2 > 0,5. 

 

2.1.3.1 Coeficiente de Nash-Sutcliffe 

 

O NSE (Equação 1) foi desenvolvido por Nash e Sutcliffe na década de 70 e representa 

a razão entre a variância residual (“ruído”) quando comparada à variância dos dados observados 

(“informação”), variando entre -∞ e 1, sendo que 1 representa uma adequação perfeita do 

modelo ao fenômeno observado (NASH; SUTCLIFFE, 1970). 

 

𝑁𝑆𝐸 = [
∑ (𝑌𝑖

𝑜𝑏𝑠−𝑌𝑖
𝑠𝑖𝑚)

2
𝑛
𝑖=1

∑ (𝑌𝑖
𝑜𝑏𝑠−𝑌�̅�)

2𝑛
𝑖=1

]                                  (1) 

 

Em que: Yi
obs representa o dado observado, Yisim o dado simulado e Y̅i a média dos dados 

observados. 
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2.1.3.2 Porcentagem de viés 

 

A PBIAS (Equação 2), de acordo com Gupta et al. (1999), determina a tendência média 

dos dados observados estarem super (valor positivo) ou subestimados (valor negativo). 

 

𝑃𝐵𝐼𝐴𝑆 = [
∑ (𝑌𝑖

𝑜𝑏𝑠−𝑌𝑖
𝑠𝑖𝑚).100𝑛

𝑖=1

∑ (𝑌𝑖
𝑜𝑏𝑠)𝑛

𝑖=1

]                                 (2) 

 

Em que: Yi
obs representa o dado observado e Yisim o dado simulado. 

 

2.1.3.3 Coeficiente de determinação 

 

O coeficiente de determinação R2 (Equação 3) descreve o grau de colinearidade entre 

dados simulados e observados, em outras palavras, a proporção da variância dos dados 

observados em relação ao modelo. R2 varia de 0 a 1, com valores próximos a 1 indicando menor 

desvio na variância (MORIASI et al., 2008). 

 

𝑅2 = (
∑ (𝑌𝑖

𝑜𝑏𝑠−𝑌𝑖
𝑜𝑏𝑠̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

)(𝑌𝑖
𝑠𝑖𝑚−𝑌𝑖

𝑠𝑖𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅)𝑛
𝑖=1

√∑ (𝑌𝑖
𝑜𝑏𝑠−𝑌𝑖

𝑜𝑏𝑠̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅
)

2
𝑛
𝑖=1 ∑ (𝑌𝑖

𝑠𝑖𝑚−𝑌𝑖
𝑠𝑖𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅)

2𝑛
𝑖=1

)

2

                                 (3) 

 

2.1.3.4 NSGA-II 

 

Algoritmos genéticos (AGs) são capazes de resolver problemas de otimização não-

lineares eficientemente, e têm sido utilizados para uma variedade de desafios relacionados aos 

recursos hídricos (ERCAN; GOODALL, 2013). Algoritmos genéticos usam os princípios da 

genética e seleção natural para otimização, sendo uma boa opção para modelos hidrológicos, 

os quais não podem ser calibrados adequadamente por algoritmos de calibração baseados em 

gradientes (HAUPT; HAUPT, 2004). A função objetivo para cada solução em um AG pode ser 

avaliada através de computação paralela, o que fornece uma vantagem computacional (ZHANG 

et al., 2013). O procedimento de busca heurística dos AGs, acoplado às regras de busca 

estocástica, aumenta as probabilidades de que sejam encontradas soluções não-únicas 

(ERCAN; GOODALL, 2016). Estudos demonstraram que essas propriedades dos AGs 

permitem que convirjam a soluções ótimas para uma variedade de problemas, incluindo a 
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calibração de modelos hidrológicos de bacias hidrográficas (NICKLOW; MULETA, 2001; 

WINSTON et al., 2003; ARABI et al., 2006). 

Algoritmos de calibração multiobjetivo têm melhorado o desempenho de modelos 

hidrológicos (ANDERSEN et al., 2001). Há uma classe de rotinas de calibração que combinam 

os benefícios da abordagem de calibração multiobjetivo com algoritmos genéticos: os 

chamados algoritmos genéticos multiobjetivo (AGMOs). Um dos AGMOs mais populares é o 

Non-Dominated Sorting Genetic Algorithm II (NSGA-II), o qual é um algoritmo de otimização 

baseado em populações, rápido e eficiente. Além disso, esse AGMO apresenta a vantagem de 

poder ser paralelizado, e tem se mostrado superior a outros AGMOs (DEB et al., 2002; TANG 

et al., 2006). 

 

2.2 Framework JAMS 

 

O framework JAMS (Jena Adaptable Modelling System), desenvolvido na Friedrich-

Schiller-Universität Jena, é um sistema modular e estruturado de modelagem que foi 

desenvolvido para atender às metas atuais de gerenciamento sustentável de recursos hídricos 

(FISCHER et al., 2009). O conceito de framework sustenta-se na programação orientada a 

objeto (POO), que permite que os processos dentro de um modelo sejam divididos, facilitando 

aos usuários o manejo dos diversos componentes e parâmetros presentes (KRAFT et al., 2011). 

Kralisch et al. (2007) destacam alguns dos componentes de simulação que foram acrescentados 

ao JAMS, de modo que o sistema pudesse cobrir vários aspectos relativos à gestão das bacias 

hidrográficas, em particular no que concerne à modelagem hidrológica, modelagem de 

nutrientes, otimização de parâmetros e visualização de resultados de modelos. 

Os modelos do JAMS são gerados por meio de arquivos de extensão XML, que contêm 

os módulos dos processos hidrológicos e uma descrição de como esses se relacionam. A 

interface gráfica JUICE Builder (JAMS User Interface Component Editor) providencia os 

elementos para criação dos documentos XML (Figura 1). 
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Figura 1 – JUICE Builder (JAMS User Interface Component Editor) 

 
Fonte: Autor. 

 

 

2.3 Modelo JAMS/J2K 

 

O modelo J2K teve seu desenvolvimento iniciado antes do framework JAMS, em 1997, 

e foi criado como um modelo hidrológico orientado a processos para grandes bacias (KRAUSE; 

KRALISCH, 2005). O J2K não deve ser interpretado como “um novo modelo”, visto que o 

mesmo foi desenvolvido como um sistema de modelagem aberto. Além disso, a abordagem 

modular e orientada a objeto torna o sistema apto a receber melhorias sem que para tanto seja 

necessário criar um modelo novo. O modelo pode ser adquirido gratuitamente no site da 

Universidade de Jena (http://jams.uni-jena.de) e possui extensa documentação. Diversos 

pesquisadores têm aplicado o modelo J2K em estudos hidrológicos com bacias de 

características distintas (STEUDEL et al., 2013; KNOCHE et al., 2014; RÖDIGER et al., 2014; 

HELMSCHROT et al., 2014; NEPAL, 2016; ADAMOVIC et al., 2016) 

A Figura 2 ilustra a estrutura e fluxograma do modelo J2K implementado no framework 

JAMS. 
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Figura 2 – Estrutura do modelo J2K no framework JAMS 

 
Fonte: Machado et al. (2017). 

 

2.3.1 Conceito de distribuição 

 

O conceito de distribuição do modelo é composto por três níveis de agregação distintos, 

sendo eles: distribuição espacial e temporal dos dados climáticos de entrada; geração dos 

processos de escoamento superficial e escoamento superficial concentrado; e roteamento de 

excessos de escoamento. O nível mais importante de agregação é a subdivisão da área de 

drenagem em unidades de resposta hidrológica (URHs), que segue a delineação fisiográfica 

introduzida por Flügel (1995). As URHs são criadas por meio da técnica de sobreposição de 

camadas em uma ferramenta de geoprocessamento, sendo essas as camadas: Modelo Digital de 

Elevação (MDE), declividade, aspecto, uso do solo, tipo de solo, unidades hidrogeológicas e 

sub-bacias, que produz um único mosaico onde cada unidade representa regiões com conjunto 

de dados similares (Figura 3). Dooge (1986) sugeriu que uma busca por princípios hidrológicos 

unificadores que independam de escala, para resolver problemas complexos de variabilidade 
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espacial, agregação e escalonamento, permite a criação de uma representação mais realista de 

superfícies de drenagem. 

 

Figura 3 – Subdivisão da BRO em URHs 

 
Fonte: Autor. 

 

2.4 Mudanças de uso e cobertura do solo 

 

As alterações em larga escala do uso do solo e da cobertura vegetal (land use/cover 

change – LUCC) têm-se intensificado no último século devido principalmente a atividades 

antropogênicas como a expansão agrícola e urbana (MEYER; TURNER, 1992; 

RAMANKUTTY et al., 2006). LUCC pode afetar processos hidrológicos como a 

evapotranspiração, interceptação, infiltração e escoamento superficial ao alterar diretamente as 

condições morfológicas e fisiológicas da paisagem, e ao indiretamente modificar o solo e a 

atmosfera (MOLINA-NAVARRO et al., 2014; CUO, 2016). A avaliação dos impactos 

ocasionados por LUCC tem tido considerável atenção na comunidade científica e nos meios 

políticos no contexto do aumento da escassez hídrica (WANG et al., 2013; GAO et al., 2016; 

WAGNER et al., 2017). 
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Atualmente, os impactos da expansão agrícola e urbana ocorrem em todas as escalas, 

desde locais até globais. No Sudeste do Brasil isso também é válido, onde processos LUCC de 

degradação/conversão têm ocorrido com maior frequência no último século. Nessa região, 

particularmente, processos LUCC têm-se acelerado desde a década de 50 com a expansão do 

agronegócio, seguido pela “Revolução Verde”; e com o fortalecimento da silvicultura no final 

da década de 60, consolidada entre os anos de 1980 e 2000 (EGLER, 2001; OVERBECK et al., 

2007; DE MORAES GONÇALVES et al., 2013). 

 

2.5 Sistema Aquífero Guarani 

 

O Sistema Aquífero Guarani (SAG) é uma das unidades hidroestratigráficas mais 

importantes da porção Sul da América do Sul. Atualmente a explotação de recursos do aquífero 

excede 1 km3.ano-1, estando 93,6% dessa explotação no Brasil (80% destes no estado de São 

Paulo), 2,8% no Uruguai, 2,3% no Paraguai e 1,3% na Argentina (SINDICO et al., 2017).  Cerca 

de 80% do total é usado no abastecimento público, 15% em processos industriais e 5% em spas 

geotérmicos (FOSTER et al., 2009). 

O SAG é composto por uma sequência de camadas arenosas da era Triássica-Jurássica, 

com uma espessura média de 250 m (variando de 50 a 600 m), depositados em ambientes 

continentais, eólicos, fluviais e lacustres, acima de uma superfície de erosão (datando a 250 

milhões de anos) e abaixo de uma camada extensa de basalto cretáceo (datando de 30 a 145 

milhões de anos) nas bacias do Paraná (Brasil e Paraguai), Chaco-Paraná (Argentina) e do Norte 

(Uruguai). O Aquífero é formado por um conjunto de formações geológicas hidraulicamente 

conectadas, sendo no Brasil representadas por: Pirambóia, Botucatu, Santa Maria e Caturrita 

(SINDICO et al., 2017). 

Desde 2004, o grupo de pesquisa do LHC da Escola de Engenharia de São Carlos 

(EESC/USP) realiza estudos referentes à recarga hídrica do Aquífero Guarani na bacia do 

Ribeirão da Onça (BARRETO, 2006). Acerca disso, o grupo tem observado que as estimativas 

de recarga são limitadas pelos dados de escoamento superficial (BARRETO, 2006; GOMES, 

2008; MALDONADO, 2009; MEIRA NETO et al., 2011; MACHADO, 2012), evidenciando a 

importância de se estudar essa componente do balanço hídrico. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 Área de estudo 

 

A bacia do Ribeirão da Onça (Figura 4) faz parte da Unidade Hidrográfica de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos do Tietê/Jacaré (UGHRI 13) e está localizada no 

município de Brotas, região central do estado de São Paulo, entre os paralelos 22º09’ e 22º15’ 

(latitude Sul) e os meridianos 47º55’ e 48º00’ (longitude Oeste). A bacia possui área de 65 km2 

e é majoritariamente rural. De acordo com os dados de temperatura do Centro de Recursos 

Hídricos e Estudos Ambientais (CRHEA), a temperatura média anual da região é de 20,5 ºC, e, 

pela classificação climática de Köppen, a bacia possui clima subtropical úmido com verão 

chuvoso e inverno seco (PEEL et al., 2007). 

 

Figura 4 – Localização da bacia do Ribeirão da Onça 

 
Fonte: Autor. 

 

 A bacia encontra-se na zona de afloramento do Sistema Aquífero Guarani, o qual, de 

acordo com a Organização dos Estados Americanos (OEA, 2009), abrange os territórios do 

Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai com seus 1,2 milhão de quilômetros quadrados. Sua 

importância se deve pelo fato de ser potencial fonte de água potável para 20 milhões de pessoas 

que vivem em sua área de influência, além de servir como insumo em indústrias e sistemas 

agrícolas (GÓMEZ et al., 2010). Uma caracterização física da bacia foi promovida por Mattos 
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et al. (1984) e Preto Filho (1990) apud Pompêo (1990) em mapas de escala 1:10.000, resumidos 

na Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Caracterização fisiográfica da bacia do Ribeirão da Onça 

Características Unidade Valor 

Área de drenagem km² 65 

Perímetro km 42 

Comprimento axial km 11 

Extensão do curso d’água principal km 16 

Comprimento total dos cursos d’água km 55 

Altitude máxima m 840 

Altitude mínima m 640 

Declividade média m.km-1 7,6 

Fonte: Pompêo (1990). 

 

3.2 Dados de entrada do modelo 

 

O modelo J2K/JAMS necessita que os dados hidrometeorológicos de entrada estejam 

organizados em arquivos de extensão .dat e salvos em pasta específica (Figura 5a), os shapes 

das URHs e dos canais fluviais também devem estar localizados em pastas específicas (Figura 

5b e Figura 5c) apresentando a mesma projeção geográfica, enquanto os parâmetros de entrada 

não calibráveis devem estar salvos em formato .par (Figura 5d). 
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Figura 5 – (a) Localização dos dados hidrometeorológicos de entrada; (b) Localização dos shapes das URHs; (c) 

Localização dos shapes dos canais fluviais; (d) Localização dos parâmetros de entrada não calibráveis 

a)  

b)  

c)  

d)  

Fonte: Autor. 

 

3.2.1 Dados hidrológicos 

 

O monitoramento de vazões da bacia do Ribeirão da Onça é realizado em estação 
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fluviométrica (Figura 6) localizada próxima ao exutório. Maldonado (2009) analisou as técnicas 

de medição utilizadas na seção e percebeu a viabilidade de utilização das mesmas, porém, como 

a seção de medição possui leito móvel, não há como definir uma curva-chave para a mesma; 

sendo assim, o pesquisador propôs o uso da equação de Henderson (1966) para determinar a 

vazão em um canal circular (Equações 4 e 5). Para tanto, a área de monitoramento conta também 

com dois bueiros a jusante da seção de medição (Figura 7c), com um transdutor de pressão 

posicionado próximo a um dos bueiros, que mede uma altura correspondente à da lâmina d’água 

dentro do bueiro. 

 

𝑄 = 1,503. 𝐻1,9. 𝐷0,6 [𝑚3. 𝑠−1]                                                         (4) 

 

𝑄 = 1,378. 𝐻1,5. 𝐷 [𝑚3. 𝑠−1]                                                     (5) 

 

Quando a relação H/D for menor do que 0,8, utiliza-se a Equação 4, e caso a razão esteja 

entre 0,8 e 1,2, utiliza-se a Equação 5; nas quais Q corresponde à vazão (m3.s-1), H ao valor da 

carga hidráulica sobre a geratriz inferior do bueiro (m) e D seu diâmetro (m). 

 

Figura 6 – Seção de medição de vazão na bacia do Ribeirão da Onça 

 
Fonte: Autor. 

 

Além dessa técnica para medir a vazão nesta seção da bacia, realizam-se também 

medições quinzenais com molinete fluviométrico (Figura 7a) e coletas de dados do ADCP 
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(Acoustic Doppler Current Profiler) modelo Sontek IQ (Figura 7b), que mede a vazão em um 

dos bueiros a cada 15 minutos. 

A estação fluviométrica está localizada dentro de propriedade rural, que possui estação 

de bombeamento imediatamente a jusante dos bueiros. Para que haja nível suficiente de 

bombeamento durante o inverno, uma barragem foi instalada pelos gerentes da propriedade 

(Figura 7d), a qual cria um remanso durante a estiagem. Esse remanso prejudica o uso da 

equação de Henderson para o cálculo da vazão, devendo ser identificados os períodos em que 

ocorre. 

 

Figura 7 – Instrumentação da seção de medição da bacia do Ribeirão da Onça. (a) Medição com molinete; (b) 

Bateria, controlador de carga e cabo transmissor de dados do ADCP; (c) Bueiros, linígrafo (tubo inferior) e 

barômetro; (d) Barramento a jusante dos bueiros 

 
Fonte: Autor. 

 

3.2.1.1 Razão da velocidade entre os bueiros 

 

Tendo em vista o ADCP e o transdutor de pressão realizam a medição em apenas um 

dos bueiros, é necessário avaliar se não há uma diferença significativa as vazões que escoam 

por eles. Para tanto, de julho de 2015 a novembro de 2016, foram realizadas medições com 

molinete a jusante dos bueiros para se verificar a razão entre suas velocidades (Figura 8). A 

Figura 64 no apêndice A contém as medições realizadas no período. 

A média das razões foi de 1,01, indicando que os valores de vazão calculados para um 

bueiro podem ser simplesmente multiplicados por 2 para se obter a vazão total. 
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Figura 8 – Comparação das velocidades nos bueiros esquerdo e direito 

 
Fonte: Autor. 

 

3.2.1.2 Acoustic Doppler Current Profiler 

 

O ADCP (Figura 9) da estação fluviométrica da bacia do Ribeirão da Onça iniciou sua 

operação no dia 23 de junho de 2015, e desde então realiza medições de vazão a cada 15 

minutos. O aparelho, modelo IQ da marca SonTek, está posicionado na soleira do bueiro 

esquerdo, onde estão os demais equipamentos (Figura 6). O aparelho funciona pelo princípio 

de Doppler, estimando a velocidade e a direção das partículas presentes na água com base no 

tempo que uma onda sonora de alta frequência leva para ser refletida e retornar à fonte emissora 

(TOGNERI et al., 2017). Tendo em vista que o aparelho requer que a geometria da seção em 

que está instalado seja indicada, os valores de velocidade pontuais medidos podem ser 

integrados em função da área para que a vazão seja calculada. 

 

Figura 9 – ADCP Sontek IQ 

 
Fonte: Autor. 
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3.2.1.3 Transdutores de pressão 

 

A estação fluviométrica conta também com dois transdutores de pressão (Figura 10) 

localizados a montante dos bueiros, sendo um deles responsável por medir a pressão total da 

coluna d’água acima da geratriz de um dos bueiros e o outro encarregado de medir a pressão 

atmosférica. Os valores de pressão fornecidos pelo linígrafo devem ser pós-processados por 

meio de compensação barométrica, com os dados do barodiver, a qual remove a parcela da 

pressão atmosférica. Ambos são da marca vanEssen, foram instalados e estão em operação 

desde 11 de outubro de 2008, e realizam medições de pressão a cada 15 minutos. 

O línigrafo dispõe de memória interna que consegue armazenar 72 mil medições. A cada 

quinze dias, os dados do linígrafo são baixados via cabo específico, em formato .dat, que apenas 

pode ser interpretado pelo software Diver Office, distribuído gratuitamente. Os dados do 

linígrafo, após compensação, são utilizados no cálculo da vazão, através de uma das equações 

de Henderson (Equação 4 ou 5, dependendo da relação H/D) propostas por Maldonado (2009). 

Os valores de vazão são então multiplicados por 2 e, em seguida, as médias diárias são obtidas 

para serem utilizadas no modelo. 

 

Figura 10 – Trandutores de pressão 

 
Fonte: www.vanessen.com. 

 

3.2.1.4 Molinete fluviométrico 

 

Desde fevereiro de 2005 são realizadas medições quinzenais com molinete 

fluviométrico (Figura 11) a montante dos bueiros, onde um trilho foi instalado para facilitar as 

medições. A medição ocorre conforme estas etapas: 

• A cada 30 centímetros, é medida a altura do nível da água em relação ao leito (a 

seção possui 3 m); 
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• Calcula-se 40% da altura para cada medição; 

• Posiciona-se o rotor na altura da haste (40%) correspondente ao ponto em que 

será feita a primeira medição; 

• Aciona-se o molinete e o contador (30 s) para obtenção do número de rotações 

(em triplicatas); 

• Repete-se os passos anteriores para todos os pontos da seção; 

• Calcula-se as velocidades em cada ponto pelas equações abaixo 

(MALDONADO et al., 2015): 

Se o número de rotações por segundo for menor ou igual a 0,7186, usa-se a Equação 6. 

 

𝑉 = 0,03765296 + 0,24729695. 𝑅𝑃𝑆   (6) 

 

Se for maior, então aplica-se a Equação 7. 

 

𝑉 = 0,00549455 + 0,29204954. 𝑅𝑃𝑆   (7) 

 

Em que RPS é o número de rotações por segundo da hélice do molinete. 

 

Figura 11 – Molinete fluviométrico 

 
Fonte: www.d2l.com.br. 

 

 Para serem utilizados pelo modelo, os dados de vazão devem estar em arquivo 

nomeado como orun.dat, seguindo o formato ilustrado na Figura 12. 
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Figura 12 – Planilha orun.dat 

 
Fonte: Autor. 

 

3.2.2 Dados meteorológicos 

 

3.2.2.1 Estações meteorológicas 

 

Os dados meteorológicos diários (precipitação, temperatura e umidade do ar, velocidade 

do vento e insolação) foram obtidos no CRHEA. Além desses dados, também foram utilizados 

os dados de precipitação do pluviômetro da Agência Nacional de Águas (ANA), das estações 

meteorológicas Monte Alegre e Santo Ignácio, e do pluviômetro P01, instalados pelo LHC. A 

Tabela 2 apresenta as coordenadas geográficas dass estações e o período dos dados utilizados 

no modelo. A Figura 13 ilustra as posições das estações na bacia. 
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Tabela 2 – Localização das estações pluviométricas e meteorológicas 

Estação CRHEA ANA 
Monte Alegre 

e P01 
Santo Ignácio 

Altitude 733 747 752 832 

Longitude (S) 22º10’13” 22º14’27” 22o11’19” 22o13’25” 

Longitude (O) 47º53’55” 47º56’16” 47º57’12” 47o56’16” 

Início dos dados 01/01/2000 01/01/2000 01/01/2005 28/04/2010 

Término dos dados 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 09/02/2011 

Fonte: Autor. 

 

 
Figura 13 – Localização das estações meteorológicas da bacia do Ribeirão da Onça 

 
Fonte: Autor. 

 

3.2.2.2 Precipitação 

 

A precipitação é um dos principais dados de entrada do modelo, e, nesse caso, o único 

dado climático que precisou ser regionalizado durante o processamento, visto que os dados de 

chuva foram fornecidos por cinco estações distintas. A elaboração do arquivo .dat deve seguir 
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formato específico, pois este será lido durante a execução do modelo. A Figura 14 demonstra o 

formato utilizado do arquivo de entrada rain.dat. 

 

Figura 14 – Planilha rain.dat 

 
Fonte: Autor. 

 

3.2.2.3 Temperatura, insolação, umidades relativa e absoluta e velocidade do vento 

 

Apenas a estação climatológica do CRHEA forneceu os dados de temperatura (mínima, 

média e máxima), insolação, umidade relativa e velocidade do vento, representados pelos 

arquivos de entrada: tmin.dat, tmean.dat, tmax.dat, sunh.dat, rhum.dat e wind.dat, 

respectivamente. A umidade absoluta (ahum.dat) foi calculada manualmente utilizando os 

dados de umidade relativa e temperatura média, pela Equação 8 (VAISALA, 2013). 

 

𝑎ℎ𝑢𝑚 = 𝐶.
𝑃𝑤𝑠(𝑇)

𝑇
.

𝑟ℎ𝑢𝑚

100
 [𝑔. 𝑚−3]    (8) 

 

Em que: C é a constante universal dos gases (2,16679 g.K.J-1); Pws é a pressão de 

saturação de vapor (Pa) em função da temperatura (Tabela 3); T é a temperatura média do ar 

(K) e rhum é a umidade relativa do ar. 
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Tabela 3 – Pressão de saturação de vapor em função da temperatura do ar 

T 

(ºC) 

Pws 

(Pa) 

T 

(ºC) 

Pws 

(Pa) 

T 

(ºC) 

Pws 

(Pa) 

0 613 18 2066 36 5946 

1 653 19 2200 37 6279 

2 707 20 2333 38 6626 

3 760 21 2493 39 6986 

4 813 22 2640 40 7373 

5 867 23 2813 41 7773 

6 933 24 2986 42 8199 

7 1000 25 3173 43 8639 

8 1080 26 3360 44 9106 

9 1147 27 3560 45 9586 

10 1227 28 3786 46 10092 

11 1307 29 4000 47 10612 

12 1400 30 4240 48 11159 

13 1493 31 4493 49 11732 

14 1600 32 4760 50 12332 

15 1707 33 5026 51 12959 

16 1813 34 5320 52 13612 

17 1933 35 5626 53 14216 

Fonte: Vaisala (2013). 

 

 O formato dos arquivos de entrada, nesse caso, segue modelo análogo ao apresentado 

no tópico anterior. 

 

3.3 Descrição do modelo J2K/JAMS 

 

A seguir são elencados alguns elementos importantes do J2K e seus módulos 

(KRAUSE, 2001). 

 

3.3.1 Parâmetros hidrogeológicos atemporais 

 

O armazenamento hídrico máximo no solo de poros grandes (MaxLPS), Equação 9, 
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considera toda a coluna do solo, incluindo a zona não saturada, e o armazenamento máximo no 

solo de poros médios (MaxMPS), Equação 10, tem sua profundidade coincidente com a das 

raízes da vegetação. 

 

𝑀𝑎𝑥𝐿𝑃𝑆 = 𝐴𝑐. Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑎 𝑏𝑎𝑐𝑖𝑎. 𝑚𝐴𝑐 [𝑚𝑚]                                       (9) 

 

𝑀𝑎𝑥𝑀𝑃𝑆 = (∑ 𝐹𝑐). Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑎 𝑏𝑎𝑐𝑖𝑎. 𝑚𝐹𝑐 [𝑚𝑚]                                  (10) 

 

Em que: Ac (capacidade de ar) e Fc (capacidade de campo por decímetro de solo) são dados de 

entrada, e não devem ser calibrados, enquanto mAc (multiplicador da capacidade de ar) e mFc 

(multiplicador da capacidade de campo) são passíveis de calibração. 

A partir desses valores é obtida a saturação do (Equação 11). Quando não há valores de 

θMPS e θLPS (saturações relativas iniciais referentes a cada grau de porosidade do solo) 

definidos pelo usuário, o modelo assume estes como zero. 

 

𝜃𝑆𝑜𝑖𝑙 =
𝜃𝑀𝑃𝑆.𝑀𝑎𝑥𝑀𝑃𝑆+𝜃𝐿𝑃𝑆.𝑀𝑎𝑥𝐿𝑃𝑆

𝑀𝑎𝑥𝑀𝑃𝑆+𝑀𝑎𝑥𝐿𝑃𝑆
                                            (11) 

 

Em seguida, MaxRG1 e MaxRG2 (compartimentos de armazenamento máximo de água 

subterrânea) são determinados conforme as Equações 12 e 13 a partir dos parâmetros de entrada 

RG1max e RG2max, sendo que os valores iniciais de preenchimento desses depósitos subterrâneos 

são definidos pelo usuário como initRG1 e initRG2 durante a calibração. 

 

𝑀𝑎𝑥𝑅𝐺1 = 𝑅𝐺1𝑚𝑎𝑥 . Á𝑟𝑒𝑎 [𝑚𝑚]                                                (12) 

 

𝑀𝑎𝑥𝑅𝐺2 = 𝑅𝐺2𝑚𝑎𝑥 . Á𝑟𝑒𝑎 [𝑚𝑚]                                                (13) 

 

3.3.2 Regionalização dos dados climáticos 

 

Para o J2K, valores diários de precipitação, mínimos e máximos de temperatura do ar, 

velocidade do vento, umidade relativa e insolação são variáveis que compõem o cerne do 

modelo. Para conversão desses dados pontuais em conjuntos distribuídos de dados, o J2K conta 

com métodos de regionalização implementados em seu pré-processador. Esses métodos 

analisam variações verticais (i.e. queda de temperatura com acréscimo de altitude) e horizontais 
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(i.e. variações horizontais de precipitação). 

Inicialmente determina-se a regressão linear entre valores diários das estações e suas 

elevações. 

 

𝑅𝐿 = 𝑎𝐻 + 𝑏𝐻. 𝐻                                                        (14) 

 

Em que: H é a elevação do terreno (m) e aH e bH os coeficientes angular e linear da regressão, 

respectivamente. 

Os valores desconhecidos de aH e bH são determinados pelo método Gaussiano dos 

Mínimos Quadrados. 

 

𝑏𝐻 =
∑ (𝐻𝑖−�̅�)(𝑅𝐿𝑖−𝑅𝐿̅̅̅̅ )𝑛

𝑖=1

∑ (𝐻𝑖−�̅�)2𝑛
𝑖=1

                                                         (15) 

  

Em que: Di é o valor da variável efetivamente medido e Hi a elevação da estação. 

 

     𝑎𝐻 = 𝑅𝐿̅̅̅̅ − 𝑏𝐻. �̅�                                                                   (16) 

 

 O coeficiente de correlação da regressão é então calculado. 

 

𝑟 =
∑ (𝐻𝑖−�̅�)(𝑅𝐿𝑖−𝑅𝐿̅̅̅̅ )𝑛

𝑖=1

√∑ (𝐻𝑖−�̅�)2.∑ (𝑅𝐿𝑖−𝑅𝐿̅̅̅̅ )2𝑛
𝑖=1

𝑛
𝑖=1

                                               (17) 

 

O número n de estações de medição que se encontram próximas a cada URH deve ser 

definido com antecedência. As distâncias Dist(i) de cada estação para a URH mais próxima é 

calculada pela Equação 18, na qual o primeiro termo (Lest – LURH) é a diferença entre os avanços 

para leste das estações e sua URH de interesse, respectivamente, e o segundo termo (Nest – 

NURH) é a diferença entre os avanços para norte. 

 

𝐷𝑖𝑠𝑡(𝑖) = √(𝐿𝑒𝑠𝑡(𝑖) − 𝐿𝑈𝑅𝐻)
2

+ (𝑁𝑒𝑠𝑡(𝑖) − 𝑁𝑈𝑅𝐻)
2

 [𝑚]                       (18) 

 

As distâncias destas estações são convertidas para distâncias ponderadas (wDist(i)), 

Equação 19, por meio de potencialização via fator de ponderação pIDW (inverse distance 
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weighted, ou ponderação pelo inverso da distância), o qual permite que a influência de estações 

próximas seja aumentada e de estações distantes reduzida. Valores de pIDW de 2 ou 3 são ideais 

(MARCUZZO et al., 2011). 

 

𝑤𝐷𝑖𝑠𝑡(𝑖) =
1

(𝐷𝑖𝑠𝑡(𝑖)(𝑥,𝑥𝑖))
𝑝𝐼𝐷𝑊     (19) 

 

Por meio da técnica de interpolação IDW, os pesos das n estações são definidos de 

maneira dependente às suas distâncias para cada URH, dessa forma, a variabilidade horizontal 

dos dados das estações é levada em consideração de acordo com sua posição na bacia (Equação 

20). 

 

𝑊(𝑖) =

∑ 𝑤𝐷𝑖𝑠𝑡(𝑖)𝑛
𝑖=1

𝑤𝐷𝑖𝑠𝑡(𝑖)

∑ (
∑ 𝑤𝐷𝑖𝑠𝑡(𝑖)𝑛

𝑖=1
𝑤𝐷𝑖𝑠𝑡(𝑖)

)𝑛
𝑖=1

                                                   (20) 

 

O cálculo dos dados das estações para cada URH é feito conforme a Equação 21, porém, 

nos casos em que a elevação da estação que produziu os dados tem efeito sobre alguns dos 

dados (como, por exemplo, para os dados de pressão ou temperatura), a Equação 22 é aplicada. 

 

𝐷𝑃 = ∑ 𝑅𝐿(𝑖). 𝑊(𝑖)𝑛
𝑖=1                                               (21) 

 

𝐷𝑃 = ∑ ((∆𝐻(𝑖). 𝑏𝐻 + 𝑅𝐿(𝑖). 𝑊(𝑖)𝑛
𝑖=1 )                                (22) 

 

3.3.3 Cálculo da evapotranspiração 

 

A evapotranspiração potencial é calculada de acordo com Penman-Monteith (FAO, 

1998), dentro da unidade de pré-processamento do J2K, usando os dados climáticos 

regionalizados e os parâmetros de vegetação específicos para cada URH. A equação considera 

condições físicas, como temperatura e velocidade do vento, bem como parâmetros mais restritos 

referentes à vegetação, como resistência aerodinâmica, resistência hidráulica e peso líquido. 

O cálculo da evapotranspiração é feito em múltiplas etapas, tendo diversos parâmetros 

atribuídos à equação de Penman-Monteith. Os cálculos para o dia e para a noite são realizados 

conforme as Equações 23 e 24, respectivamente (KRAUSE, 2001). A Tabela 4 lista os 

parâmetros das Equações 23 e 24, sendo que as letras ‘d’ e ‘n’ subescritas indicam períodos 
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diurnos e noturnos, respectivamente. 

 

𝐸𝑇𝑃𝑑 =

1

𝐿𝑑
.𝑆𝑑.(𝑅𝑁𝑑−𝐺𝑑)+𝜌.𝑐𝑃.

𝑒𝑠𝑑−𝑒𝑠
𝑟𝑎

𝑠𝑑+𝛾𝑑.(1+
𝑟𝑠𝑑
𝑟𝑎

)
. (1 −

𝑆0

24
) [𝑚𝑚]                                  (23) 

 

𝐸𝑇𝑃𝑛 =

1

𝐿𝑛
.𝑆𝑛.(𝑅𝑁𝑛−𝐺𝑛)+𝜌.𝑐𝑃.

𝑒𝑠𝑛−𝑒𝑠
𝑟𝑎

𝑠𝑛+𝛾𝑛.(1+
𝑟𝑠𝑛
𝑟𝑎

)
. (1 −

𝑆0

24
) [𝑚𝑚]                                  (24) 

 

Tabela 4 – Termos das Equações 23 e 24 

Parâmetro Definição 

Ld,n Calor latente de evaporação (Wm-2.mm-1.d) 

sd,n Declividade da curva de pressão de vapor (hPa-1) 

RN d,n Balanço de radiação solar (Wm-2) 

Gd,n Fluxo de calor do solo (Wm-2) 

Ρ Densidade do ar (kgm-3) 

cp Capacidade de calor específico do ar para pressão constante (Jkg-1K-1) 

es d,n Pressão de saturação do vapor (hPa) 

ed,n Pressão de vapor (hPa) 

ra Resistência aerodinâmica da cobertura vegetal (sm-1) 

γ d,n Constante psicrométrica (hPaK-1) 

rs d,n Resistência superficial da cobertura do solo (sm-1) 

S0 Duração da insolação possível (h) 

Fonte: Krause (2001). 

 

 Os valores de temperatura do ar, Td e Tn (Equações 25 e 26), que são necessários ao 

cálculo do balanço do saldo de radiação, advêm dos dados de temperatura máxima e mínima, 

bem como das médias diárias: 

 

𝑇𝑑 =
𝑇𝑚𝑎𝑥+𝑇𝑚𝑒𝑎𝑛

2
 [𝑜𝐶]                                                  (25) 

 

𝑇𝑛 =
𝑇𝑚𝑖𝑛+𝑇𝑚𝑒𝑎𝑛

2
 [𝑜𝐶]                                                  (26) 

 

 O calor latente de evaporação (L) é calculado conforme as Equações 27 e 28. 
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𝐿𝑑 = 28,9 − 0028. 𝑇𝑑 [𝑊. 𝑚−2. 𝑚𝑚. 𝑑−1]                                         (27) 

 

𝐿𝑛 = 28,9 − 0028. 𝑇𝑛 [𝑊. 𝑚−2. 𝑚𝑚. 𝑑−1]                                         (28) 

 

 A pressão de saturação do vapor (es) é calculada de acordo com a fórmula de Magnus 

(1844), utilizando os coeficientes de Sonntag (1998) (Equações 29 e 30). 

 

𝑒𝑠,𝑑 = 6,11. 𝑒
17,62.𝑇𝑑

243,12+𝑇𝑑  [ℎ𝑃𝑎]                                         (29) 

 

𝑒𝑠,𝑛 = 6,11. 𝑒
17,62.𝑇𝑛

243,12+𝑇𝑛  [ℎ𝑃𝑎]                                         (30) 

 

A pressão de vapor real (e) resulta da pressão de saturação do vapor (es) e da umidade 

relativa do ar (U) (Equações 31 e 32). 

 

𝑒𝑑 = 𝑒𝑠,𝑑 .
𝑈

100
 [ℎ𝑃𝑎]                                               (31) 

 

𝑒𝑛 = 𝑒𝑠,𝑛.
𝑈

100
 [ℎ𝑃𝑎]                                               (32) 

 

 A declividade da curva de pressão de vapor é calculada a partir da saturação de pressão 

de vapor (es) e a temperatura do ar (T) (Equações 33 e 34). 

 

𝑠𝑑 = 𝑒𝑠,𝑑. (
4284

(243,12+𝑇𝑑
) [ℎ𝑃𝑎. 𝐾−1]                                      (33) 

 

𝑠𝑛 = 𝑒𝑠,𝑛. (
4284

(243,12+𝑇𝑛
) [ℎ𝑃𝑎. 𝐾−1]                                       (34) 

 

 

 A pressão do ar a uma altura z é obtida a partir de uma fórmula barométrica adaptada 

(Equações 35 e 36). 

 

𝑝𝑧,𝑑 = 𝑝0. 𝑒
−(

𝑔

𝑅.𝑇𝑎𝑏𝑠𝑑
.𝑧)

 [ℎ𝑃𝑎]                                        (35) 
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𝑝𝑧,𝑛 = 𝑝0. 𝑒
−(

𝑔

𝑅.𝑇𝑎𝑏𝑠𝑛
.𝑧)

 [ℎ𝑃𝑎]                                       (36) 

 

Em que: p0 é a pressão do ar ao nível do mar (1013 hPa); g é a aceleração da gravidade (9,811 

m/s2); R é a constante universal dos gases (8314,3 J.(kmol.K)-1); e Tabs é a temperatura absoluta 

do ar (K). 

 A constante psicrométrica (γ) é calculada conforme as Equações 37 e 38. 

 

𝛾𝑑 =
𝑐𝑝.𝑝𝑑

0,622.𝐿𝑑.86400
 [ℎ𝑃𝑎. 𝐾−1]                                                (37) 

 

𝛾𝑛 =
𝑐𝑝.𝑝𝑛

0,622.𝐿𝑛.86400
 [ℎ𝑃𝑎. 𝐾−1]                                                (38) 

  

Em que: 0,622 é a relação entre o peso molecular do vapor de água e do ar seco. 

  

 A radiação extraterrestre (R0),
 Equação 39, é calculada com base na latitude e na 

variação anual do ângulo de incidência da luz solar (Equação 40). 

 

𝑅0 =
1

8,64
. [245. (9,9 + 7,08. 𝑠𝑒𝑛𝜁) + 0,18. (𝜑 − 51). (𝑠𝑒𝑛𝜁)][𝑊. 𝑚−2]  (39) 

 

𝜁 = 0,0172. (𝑑𝑖𝑎 𝐽𝑢𝑙𝑖𝑎𝑛𝑜) − 1,39                                      (40) 

 

Em que: ζ (o) é o ângulo de incidência do sol e φ (o) é a latitude. 

A radiação global (RG), Equação 41, é calculada com base na radiação extraterrestre 

(R0) e na nebulosidade.  

 

𝑅𝐺 = 𝑅0. (𝑎 + 𝑏.
𝑆

𝑆0
) [𝑊. 𝑚−2]                                          (41) 

 

Este modelo estatístico de Martinez-Lozano et al. (1984) considera o grau de 

nebulosidade, o qual é aproximado pela relação entre a quantidade de horas de sol e a 

quantidade possível astronômica para um céu desobstruído (S0) com o auxílio de uma relação 

empírica de acordo com a fórmula de Ângström, sendo que, conforme recomendação da FAO 

(1998), os valores de a e b deverão ser iguais a 0,25 e 0,50, respectivamente. 

A radiação efetiva de ondas longas (RL), Equações 42 e 43, é calculada com base na 
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radiação de corpo negro de Boltzmann (1844), o grau de nebulosidade e uma função empírica 

do conteúdo de vapor de água no ar. 

 

𝑅𝐿,𝑑 = 𝜎. 𝑇𝑎𝑏𝑠
4 . (0,1 + 0,9.

𝑆

𝑆0
) . (0,34 − 0,044. √𝑒𝑑) [𝑊. 𝑚−2]                (42) 

 

𝑅𝐿,𝑛 = 𝜎. 𝑇𝑎𝑏𝑠
4 . (0,1 + 0,9.

𝑆

𝑆0
) . (0,34 − 0,044. √𝑒𝑛) [𝑊. 𝑚−2]                (43) 

 

Em que: σ é a constante de Stefan-Boltzmann (5,67.10-8 Wm-2K-4). 

O cálculo da quantidade possível de horas de sol (S0) para um céu desobstruído 

(Equação 44) é feito com base na latitude. 

 

𝑆0 = 12,3 + 𝑠𝑒𝑛𝜁. (4,3 +
𝜑−51

6
) [ℎ]                                       (44) 

 

O balanço de radiação solar (RN), Equações 45 e 46, é calculado com base na radiação 

global (RG), na radiação efetiva de ondas longas (RL) e no albedo da cobertura vegetal (alb). 

 

𝑅𝑁,𝑑 = (1 − 𝑎𝑙𝑏). 𝑅𝐺 − 𝑅𝐿,𝑑[𝑊. 𝑚−2]                                      (45) 

 

𝑅𝑁,𝑛 = 0 − 𝑅𝐿,𝑛 [𝑊. 𝑚−2]                                             (46) 

 

 Por fim, o fluxo de calor no solo (G) é calculado por uma relação simplificada (Equações 

47 e 48). 

 

𝐺𝑑 = 0,2. 𝑅𝑁,𝑑 [𝑊. 𝑚−2]                                               (47) 

 

𝐺𝑑 = 0,2. 𝑅𝑁,𝑛 [𝑊. 𝑚−2]                                               (48) 

 

3.3.4 Módulo de interceptação 

 

Esse módulo é o primeiro processo simulado, o qual é executado seguindo uma 

abordagem simples. O algoritmo calcula a máxima capacidade de armazenamento de 

interceptação da cobertura vegetal por meio do índice de área foliar (LAI). Qualquer valor de 



56 

 

precipitação que exceda a capacidade de armazenamento da vegetação é passado como chuva 

excedente para o módulo solo-água (DICKINSON, 1984). 

O módulo de interceptação calcula o saldo de precipitação a partir dos dados das 

estações da bacia, tendo como base a cobertura vegetal e seu desenvolvimento ao longo do ano. 

O excesso é então enviado para o módulo seguinte. A interceptação máxima (Intmax) é calculada 

pela Equação 49, em que α representa a capacidade de armazenamento da área foliar por metro 

quadrado e LAI representa o índice de área foliar específico da classe de uso do solo. 

 

𝐼𝑛𝑡𝑚𝑎𝑥 = 𝛼. 𝐿𝐴𝐼[𝑚𝑚]                                                (49) 

 

3.3.5 Módulo solo-água 

 

O módulo principal do J2K reflete a posição central do solo, atuando como regulador e 

distribuidor e influenciando quase todos os processos do ciclo hidrológico. A água proveniente 

dos módulos anteriores, ao ser somada à água armazenada nas depressões é primeiramente ser 

afetada por esse processo. Como o J2K simula o balanço hídrico em intervalos diários, 

algoritmos físicos como a equação de Richard ou o modelo Green-Ampt não podem ser usados, 

pois eles requerem uma resolução temporal maior de dados. O fluxograma da Figura 15 resume 

o conceito do módulo solo-água. 

 

Figura 15 – Conceito do módulo solo-água do J2K 

 
Fonte: Adaptado de Krause (2001). 
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 Este módulo é estruturado em unidades de processo (infiltração, evapotranspiração) e 

unidades de armazenamento (MPS, LPS e depressões). Inicialmente, um método empírico 

estima a capacidade de infiltração a partir da saturação da água no solo, e uma taxa de infiltração 

máxima é estimada, a qual funciona como um limiar. Quando esse limiar é excedido, o excesso 

de água é armazenado na depressão ou escoado diretamente na superfície. A quantidade 

máxima de água que pode ser contida nas depressões é denominada soilMaxDPS. A água da 

chuva que não infiltra e não é armazenada em depressões escoa superficialmente. 

De modo a calcular a infiltração (Inf), Equação 50, um método empírico é usado no 

J2K. Para esse propósito, uma infiltração máxima (MaxInf), em mm.d-1 deve ser definida pelo 

usuário, a qual serve como fator multiplicativo sobre o déficit de saturação relativo do solo (1-

soilsat). 

 

𝐼𝑛𝑓 = (1 − 𝑠𝑜𝑖𝑙𝑠𝑎𝑡). 𝑀𝑎𝑥𝐼𝑛𝑓 [𝑚𝑚]     (50) 

 

O cálculo da saturação relativa do solo ocorre conforme a Equação 51. 

 

𝑠𝑜𝑖𝑙𝑠𝑎𝑡 =
𝑀𝑃𝑆𝑎𝑡+𝐿𝑃𝑆𝑎𝑡

𝑀𝑃𝑆𝑚𝑎𝑥+𝐿𝑃𝑆𝑚𝑎𝑥
     (51) 

 

Em que: ‘at’ representa o armazenamento no instante, enquanto ‘max’ é o 

armazenamento máximo do solo de poros médios (MPS) ou grandes (LPS). 

Dois cenários de infiltração são considerados para a definição da taxa máxima de 

infiltração. Estando eles definidos nos parâmetros MaxInfSummer e MaxInfWinter, 

representando as condições especiais de infiltração para a chuva convectiva de curta duração 

do verão e a infiltração durante o inverno, respectivamente. Se o montante de água que deve 

infiltrar for maior do que a taxa de infiltração máxima (MaxInfSummer para o verão ou 

MaxInfWinter para o inverno) estipulado pelo usuário, o excesso é armazenado na depressão 

ou drena como escoamento superficial. Ademais, a infiltração é influenciada pelo grau de 

selamento da superfície. Em uma área mais de 80% impermeável, apenas 25% da água da chuva 

infiltra no solo; enquanto em áreas com menos de 80% de impermeabilidade, 60% da 

precipitação infiltra. A água da chuva infiltrada é alocada aos depósitos de poros médios e 

grandes, conforme a demanda relativa ao déficit de saturação. O influxo no MPS (MPSin) 

resulta da precipitação infiltrada (Inf) sobre o conteúdo relativo armazenado (θMPS) assim 

como do coeficiente de calibração (DistMPSLPS) definido pelo usuário. MPSin é calculado pela 
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Equação 52. 

 

𝑀𝑃𝑆𝑖𝑛 = 𝐼𝑛𝑓. (1 − 𝑒(
−𝐷𝑖𝑠𝑡𝑀𝑃𝑆𝐿𝑃𝑆

𝜃𝑀𝑃𝑆
) [𝑚𝑚]    (52) 

 

A quantidade de água de chuva infiltrada, que não é absorvida pelo MPS, é transferida 

ao depósito de poros grandes (LPSin, Equação 53). 

 

𝐿𝑃𝑆𝑖𝑛 = 𝐼𝑛𝑓 − 𝑀𝑃𝑆𝑖𝑛 [𝑚𝑚]     (53) 

 

A amplitude do coeficiente DistMPSLPS pode estar entre zero (em que nenhuma 

quantia de água escoa para o MPS) e infinito. A descarga que sai do MPS ocorre exclusivamente 

via evapotranspiração (ETP), que é calculada a partir do armazenamento do MPS durante a 

iteração e a evapotranspiração potencial. 

O movimento vertical (percolação) e lateral (interfluxo) da água dentro do solo ocorre 

exclusivamente no LPS, sendo dependente da quantidade de poros grandes. A quantidade total 

de escoamento do LPS (LPSout), Equação 54, que se divide nas duas componentes supracitadas 

precisa ser calculada a partir da saturação relativa do solo (soilsat), o conteúdo do depósito de 

poros grandes (LPSact) e um coeficiente de calibração (OutLPS). 

𝐿𝑃𝑆𝑜𝑢𝑡 = (𝑠𝑜𝑖𝑙𝑠𝑎𝑡)𝐿𝑃𝑆𝑜𝑢𝑡 . 𝐿𝑃𝑆𝑎𝑐𝑡 [𝑚𝑚]    (54) 

 

A alocação do escoamento do LPS na direção vertical (perc, Equação 55) e lateral (inter, 

Equação 56) depende da declividade entre as unidades de resposta hidrológica e de um fator de 

calibração LatVertLPS. 

 

𝑝𝑒𝑟𝑐 = 𝐿𝑃𝑆𝑜𝑢𝑡. (1 − 𝑡𝑔(𝑑𝑒𝑐𝑙𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒). 𝐿𝑎𝑡𝑉𝑒𝑟𝑡𝐿𝑃𝑆) [𝑚𝑚]  (55) 

 

𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟 = 𝐿𝑃𝑆𝑜𝑢𝑡. (𝑡𝑔(𝑑𝑒𝑐𝑙𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒). 𝐿𝑎𝑡𝑉𝑒𝑟𝑡𝐿𝑃𝑆) [𝑚𝑚]   (56) 

 

A taxa de percolação pode ser restringida pelo usuário, através do coeficiente maxPerc, 

que representa a taxa máxima diária de percolação. Quando a taxa máxima é superada, o 

excesso de água é transportado como interfluxo. A taxa de percolação máxima resulta da 

permeabilidade hidráulica e da quantidade de poros grandes e macro-poros, e pode apenas ser 

estimada vagamente. A água que está no LPS após uma iteração pode se difundir no MPS 
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(LPS2MPS, Equação 57) quando o conteúdo do depósito LPS (LPSact), a saturação relativa de 

MPS (θMPS) e o coeficiente DiffMPSLPS são considerados. 

 

𝐿𝑃𝑆2𝑀𝑃𝑆 = 𝐿𝑃𝑆𝑎𝑐𝑡. (1 − 𝑒(
−𝐷𝑖𝑓𝑓𝑀𝑃𝑆𝐿𝑃𝑆

𝜃𝑀𝑃𝑆
) [𝑚𝑚]   (57) 

 

O parâmetro de calibração DistMPSLPS também pode variar de zero a infinito. Não há 

difusão quando o valor é zero. Quando o parâmetro é maior do que 5, praticamente toda a água 

do LPS se difunde para o MPS. 

Enquanto a percolação é limitada pela taxa máxima definida pelo usuário, o escoamento 

(em termos de escoamento superficial, genRD1; e interfluxo, genRD2) pode ser desacelerado 

(Equação 58) através de um coeficiente de retenção, específico para cada caso (ConcRD1 e 

ConcRD2). 

 

𝑅𝐷1,2 =
1

𝐶𝑜𝑛𝑐𝑅𝐷1,2
. 𝑔𝑒𝑛𝑅𝐷1,2[𝑚𝑚]    (58) 

 

Se o valor de ConcRD for maior do que 1, o escoamento é desacelerado e o excesso de 

água permanece no depósito em que se encontra até a próxima iteração. 

3.3.6 Módulo de águas subterrâneas 

O conceito deste módulo no J2K leva em conta o efeito que as formações geológicas 

presentes na bacia estudada causam no escoamento de base. Nas unidades geológicas 

individuais há uma distinção entre os reservatórios de água subterrânea superiores (RG1) com 

seu material intemperizado de alta permeabilidade, e os reservatórios inferiores (RG2) com suas 

fissuras e fraturas da rocha-mãe. Consequentemente, dois componentes do escoamento de base 

são criados: um componente rápido para o reservatório superior e um lento para o inferior. 

O preenchimento do reservatório subterrâneo resulta do componente vertical de 

escoamento do módulo anterior (solo-água). A depleção pode ocorrer por meio de escoamento 

lateral subterrâneo e pela capilaridade da zona insaturada. A parametrização dos reservatórios 

subterrâneos define a máxima capacidade de armazenamento do reservatório superior 

(maxRG2) e do inferior (maxRG1), e também um coeficiente de retenção para ambos (kRG1 e 

kRG2), devendo estes últimos serem definidos para cada unidade geológica separadamente. 

 O cálculo do saldo de água (Equações 59 e 60) é realizado a partir do armazenamento 

atual dos reservatórios por meio de uma função linear de drenagem. Os coeficientes de retenção 

dos depósitos, que podem ser vistos como tempo de residência da água em um determinado 
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depósito, são considerados como fatores multiplicativos (actRG1 e actRG2) para o cálculo do 

escoamento da água subterrânea (outRG1 e outRG2). 

De modo a considerar as dinâmicas de escoamento dos reservatórios subterrâneos, os 

escoamentos outRG1 e outRG2 são multiplicados pelos parâmetros de calibração gwRG1Fact 

e gwRG2Fact, para os reservatórios superiores e inferiores, respectivamente, não podendo esses 

serem menores do que zero. 

 

𝑜𝑢𝑡𝑅𝐺1 =
1

𝑔𝑤𝑅𝐺1𝐹𝑎𝑐𝑡.𝑘𝑅𝐺1
. 𝑎𝑐𝑡𝑅𝐺1 [𝑚𝑚]    (59) 

 

𝑜𝑢𝑡𝑅𝐺2 =
1

𝑔𝑤𝑅𝐺2𝐹𝑎𝑐𝑡.𝑘𝑅𝐺2
. 𝑎𝑐𝑡𝑅𝐺2 [𝑚𝑚]    (60) 

 

 Para uma adaptação mais adequada à área de drenagem, o coeficiente de calibração 

gwRG1RG2dist deve ser configurado. Este parâmetro influencia a alocação do conteúdo de 

água percolado do módulo solo-água (perc) para ambos os reservatórios de água subterrânea 

para cada URH, em função da declividade. O influxo de águas subterrâneas nos dois 

compartimentos (inRG1 e inRG2) é calculado de acordo com as Equações 61 e 62. 

 

𝑖𝑛𝑅𝐺1 = 𝑝𝑒𝑟𝑐. (1 − (1 − tg(𝑑𝑒𝑐𝑙𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒))). 𝑔𝑤𝑅𝐺1𝑅𝐺2𝑑𝑖𝑠𝑡 [𝑚𝑚]  (61) 

 

𝑖𝑛𝑅𝐺2 = 𝑝𝑒𝑟𝑐. (1 − 𝑡𝑔(𝑑𝑒𝑐𝑙𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒)). 𝑔𝑤𝑅𝐺1𝑅𝐺2𝑑𝑖𝑠𝑡 [𝑚𝑚]   (62) 

 

 Adicionalmente, a elevação capilar da água subterrânea (GW2MPS), Equação 63, tem 

uma influência relevante no preenchimento do armazenamento do solo em áreas planas com 

elevadas quantidades de água subterrânea, ou seja, em planícies de inundação extensas. Para 

que essa circunstância seja levada em consideração, o depósito de poros médios com espaços 

livres (ΔMPS), resultante da diferença entre o valor máximo de armazenamento no MPS e o 

valor instantâneo de armazenamento, é multiplicado por um fator empiricamente gerado. O 

coeficiente de calibração gwCapRise, bem como a saturação relativa do MPS (θMPS) são 

utilizados para o cálculo desse fator. 

 

𝐺𝑊2𝑀𝑃𝑆 = 𝛥𝑀𝑃𝑆. (1 − 𝑒−
𝑔𝑤𝐶𝑎𝑝𝑅𝑖𝑠𝑒

𝜃𝑀𝑃𝑆 ) [𝑚𝑚]   (63) 
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3.3.7 Módulo de roteamento lateral 

 

A geração de escoamento é simulada dentro do centro de modelagem do J2K, que 

considera processos singulares a cada URH (Figura 16). Nesse sentido, os dados de entrada 

regionalizados são usados como parâmetros de diretriz em conjunto com os parâmetros 

fisiográficos inerentes a cada URH da bacia. 

 

Figura 16 – Representação do escoamento superficial nas URHs, onde as setas vermelhas indicam a 

transferência de massa entre URHs adjacentes 

 
Fonte: Machado (2012). 

 

O módulo de roteamento lateral descreve a transferência de água dentro de um fluxo de 

cascata de URH para URH, desde a cabeceira da bacia até o rio. Visto que os mecanismos de 

retenção e escoamento já estão descritos nos outros módulos, neste módulo apenas os influxos 

e escoamentos entre URHs são alocados. A transferência de água entre URHs ocorre na relação 

n:1. Logo, uma URH pode ter vários influxos mas apenas uma saída. A ordem das URHs 

receptoras é determinada pelas identificações (ID) topológicas definidas durante a discretização 

do mapa de URHs, que são registradas no arquivo .dat, o qual também apresenta quais URHs 

escoam para o rio. 
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3.3.8 Módulo de roteamento fluvial 

 

Este módulo descreve o fenômeno de escoamento em canais na forma de uma onda 

cinemática e o cálculo da velocidade é feito de acordo com Manning-Strickler (LENCASTRE, 

1983). O único parâmetro que deve ser inserido é um coeficiente de roteamento (TA) que 

representa o tempo de deslocamento da onda de escoamento que se move da cabeceira para o 

canal até atingir o exutório, após um evento de chuva. Seu valor, bem como a velocidade de 

escoamento do rio (v) e o seu comprimento (fl) são necessários para o cálculo do coeficiente de 

retenção do escoamento (Rk), da Equação 64. 

 

𝑅𝑘 =
𝑣

𝑓𝑙
. 𝑇𝐴. 3600     (64) 

 

Porém, primeiramente é necessário calcular a velocidade vnew do escoamento (Equação 

66), com o fator de rugosidade de Manning (M), a declividade do leito do rio (I) e o raio 

hidráulico (Rh), da Equação 65. O raio hidráulico é calculado considerando-se a seção 

transversal drenada (A, Equação 66), do trecho que resulta da taxa de fluxo (q), a velocidade 

de escoamento (v) e a largura do rio (b). Para essa abordagem, um valor inicial de velocidade 

de escoamento (vinit) de 1 m/s deve ser assumido, o qual é iterativamente ajustado com o valor 

calculado de vnew até que o desvio entre ambos seja menor do que 0,001 m/s. 

 

𝑅ℎ =
𝐴

𝑏+
2𝐴

𝑏

 [𝑚]     (65) 

 

Em que: 

𝐴 =
𝑞

𝑣𝑖𝑛𝑖𝑡
 [𝑚2]      (66) 

 

Então: 

𝑣𝑛𝑒𝑤 = 𝑀. 𝑅ℎ
2

3. 𝐼
1

3 [𝑚3/𝑠]     (67) 

 

Finalmente, a descarga do trecho do rio (qact) que é escoada (q), Equação 68, é calculada 

a partir do coeficiente de retenção de escoamento obtido anteriormente (Rk): 

 

𝑞 = 𝑞𝑎𝑐𝑡. 𝑒(−
1

𝑅𝑘
) [𝑚3/𝑠]     (68) 
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Quanto maior o valor de TA, mais rapidamente se moverá a onda de descarga dentro de 

um intervalo de tempo, e por menos tempo a água permanecerá dentro do canal. 

 

3.4 Elaboração do modelo 

 

3.4.1 Unidades de resposta hidrológica 

 

A discretização das URHs é realizada por meio da sobreposição de quatro diferentes 

mapas: mapa geológico, de solos, de uso e ocupação do solo e o modelo digital de elevação 

(MDE). O processo é realizado na versão web do GRASS-HRU, que é um addon do QGIS. 

Além dos quatro mapas, também é necessário dar entrada à posição do exutório (no caso, onde 

a estação fluviométrica está localizada), para que, a partir do MDE, os limites da área de 

drenagem sejam delimitados. Durante o processo, o programa inicialmente classifica os 

parâmetros físicos como declividade e aspecto (direção do escoamento), permitindo ao usuário, 

caso necessite, alterar a quantidade de direções consideradas no aspecto (optou-se por manter 

o padrão de 4 classes de direção, Norte, Sul, Leste e Oeste) ou as classes de declividade 

(também mantidas como padrão). O processo completo está ilustrado no Apêndice B (Figura 

65 e Figura 71). Finda a discretização, um arquivo de parâmetros é gerado (hrus.par) juntamente 

com mapas de aspecto e das sub-bacias (em formato .tif) e mapas dos canais fluviais e das 

URHs (em formato .shp), sendo os dois últimos utilizados como entrada para execução do 

modelo, devendo estar localizados na pasta input/local/gis/streams e /hrus. 

 

3.4.1.1 Geologia 

 

O mapa digital de geologia do Estado de São Paulo (PERROTA et al., 2005) foi usado 

para criação do mapa de geologia da bacia do Ribeirão da Onça (Figura 17). 
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Figura 17 – Mapa geológico da bacia do Ribeirão da Onça 

 
Fonte: Autor. 

 

3.4.1.2 Tipos de solo 

 

Castro Junior e Wendland (2008) observaram que a bacia é, em grande parte, formada 

por Neossolo Quartzarênico (RQ). Tendo em vista a grande amplitude de profundidades de solo 

observadas na bacia por meio de poços de monitoramento, e, conhecendo-se a limitação do 

modelo JAMS/J2K em atribuir múltiplos valores de espessura para um mesmo tipo de solo, 

Machado (2012) recomendou utilizar um único tipo de solo (Neossolo Quartzarênico) na 

criação de um mapa de saturação do solo, com valores distintos de espessura. Sendo assim, 

elaborou-se o mapa da Figura 18 utilizando a interpolação das profundidades do nível freático 

produzida por Guanabara (2011). 
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Figura 18 – Mapa de profundidades do nível freático da bacia do Ribeirão da Onça 

 
Fonte: Autor. 

 

3.4.1.3 Uso e ocupação do solo 

 

A bacia é predominantemente agrícola (Figura 19), com plantações de eucalipto 

cobrindo a maior parte de sua área atualmente (35%), seguido de citros (31,63%), solo exposto 

(19,43%), mata nativa (7,93%), pasto (5,51%), cana-de-açúcar (0,36%) e capim (0,15%). A 

evolução temporal do uso do solo pode ser verificada na série de mapas produzida por 

Manzione et al. (2011) a partir da classificação de imagens Landsat (Figura 20). 
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Figura 19 – Usos do solo predominantes na BRO atualmente 

 
           Mata nativa          Citros 

 
          Cana-de-açúcar           Eucalipto 

 
          Solo exposto                        Pasto 

Fonte: Autor. 
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Figura 20 – Mapas de uso e ocupação do solo na bacia do Ribeirão da Onça para os anos de 2003 (a), 2005 (b), 

2008 (c) e 2010 (d) gerados a partir da classificação de imagens Landsat 

 
 Fonte: Manzione et al. (2011). 

 

Contudo, devido ao fato de o modelo atuar com variações intra-anuais dos parâmetros 

de uso do solo, novos mapas tiveram que ser elaborados, com as seguintes diretrizes: 

i. Culturas de crescimento rápido como a cana-de-açúcar e soja tiveram seus períodos de 

entressafra ignorados, ou seja, os fragmentos de solo exposto presentes nessas porções 

de uso do solo foram substituídos pela cultura original; 

ii. Culturas de crescimento lento como eucalipto e citros mantiveram seus fragmentos de 

solo exposto, quando presentes. 

 

Sabendo-se que os principais dados hidrológicos tiveram sua coleta iniciada em 2004, 

foram confeccionados apenas mapas de uso do solo dos anos de 2008, 2011, 2013, 2015 e 2017. 

A Tabela 5 contém informações acerca dos mapas elaborados. 
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Tabela 5 – Informações sobre os mapas de uso do solo 

Mês e ano de referência Satélite Representação no modelo 

Set/2008 LandSat 7 Jan/2008 - Dez/2009 

Dez/2011 LandSat 7 Jan/2011 - Dez/2012 

Dez/2013 LandSat 7 Jan/2013 - Dez/2014 

Out/2015 LandSat 8 e RapidEye Jan/2015 - Dez/2016 

Jan/2017 LandSat 8 Jan/2016 - Dez2017 
Fonte: Autor. 

 

Foi dada preferência a imagens geradas durante o verão. Os mapas de uso e ocupação 

do solo foram elaborados utilizando o software ArcGIS 10.2.2. Utilizou-se a técnica de 

classificação não supervisionada para estabelecimento dos fragmentos de uso do solo mais 

extensos complementada por edição com interpretação visual direta sobre imagem e observação 

em campo. Um conjunto de assinaturas espectrais foi gerado para cada ano considerado, de 

modo a não permitir que variações na nebulosidade e albedo afetassem o produto final. 

 

3.4.1.4 Modelo digital de elevação 

 

Ehsani et al. (2010) afirmam que os modelos digitais de elevação são o elemento 

principal no delineamento das URHs, pois fornecem a declividade, orientação da vertente e 

elevação da bacia. O MDE (Figura 21) utilizado neste trabalho foi obtido no EarthExplorer, do 

Serviço Geológico dos Estados Unidos. O MDE, derivado de imagens SRTM (Shuttle Radar 

Topography Mission) com resolução de resolução 30 m e geradas em 2014, foi então tratado 

no software ArcGIS 10.2.2. 
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Figura 21 – MDE da bacia do Ribeirão da Onça 

 
Fonte: Autor. 

 

3.4.2 Adaptação do modelo J2K 

 

A construção do modelo foi realizada utilizando a interface JUICE Builder do 

framework JAMS, versão 3.8. Adaptações foram executadas no modelo exemplo que é 

instalado junto com o software, o J2K_gehlberg. As alterações mais expressivas estão 

apresentadas neste tópico. 

Inicialmente, removeu-se o componente que corrige os erros advindos de medições de 

precipitação por radar (RCRichter) (Figura 22), visto que para o modelo a ser desenvolvido pra 

a bacia do Ribeirão da Onça seriam utilizados apenas os dados medidos de precipitação. 
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Figura 22 – Componente RCRichter 

 
Fonte: Autor. 

 

 Também foi necessário acrescentar cinco novos componentes no contexto espacial 

HRULoop (Figura 23), o qual agrega os componentes com processos que interagem com as 

URHs e suas adjacências. Os componentes adicionados são da classe DoubleDivide, da 

biblioteca jams.componentes.calc, a qual calcula a divisão entre duas variáveis do tipo Double 

e retorna o resultado. Neste caso, dividiram-se os atributos de contexto HRULoop.genRD1, 

HRULoop.genRD2, HRULoop.genRG1, HRULoop.genRG2 e HRULoop.actET pelo atributo 

HRULoop.area, para se obter os valores desses atributos em mm e permitir uma melhor 

visualização no mapa. 
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Figura 23 – Adição de novos componentes no contexto HRULoop 

 
Fonte: Autor. 

 

 Além disso, foi necessário alterar a projeção utilizada no componente CalcLatLong 

(Figura 24), que gerencia o sistema de coordenadas e o converte para latitude-longitude. 

 

Figura 24 – Alteração da projeção no componente CalcLatLong 

 
Fonte: Autor. 
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 Também foram alterados os atributos do componente ExtRad, que calcula a radiação 

incidente durante o período de um ano, baseando-se na localização da bacia (Figura 25). 

Alterou-se a longitude (48o) e a referência ao meridiano de Greenwich (Oeste). 

 

Figura 25 – Alterações no componente ExtRad 

 
Fonte: Autor. 

 

 Por fim, foi necessário alterar o período de execução do modelo e a localização da área 

de trabalho (workspace) do modelo, onde ficaram localizados os arquivos de entrada, como os 

parâmetros não calibráveis, os dados hidrometeorológicos, os vetores de URHs e canais 

fluviais, entre outros (Figura 26). 
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Figura 26 – Alterações da localização da área de trabalho e do período de execução 

 
Fonte: Autor. 

 

3.4.3 Configuração do módulo de otimização OPTAS 

 

O módulo OPTAS (Optimization Assistant) do framework JAMS auxilia na 

configuração dos componentes de calibração automática. Inicialmente, foi necessário preparar 

o componente que calcula as eficiências (Figura 27), informando a série de dados que seria 

utilizada durante a calibração (orun.dat), qual o contexto que contém os componentes que foram 

considerados na calibração (TimeLoop), qual a propriedade simulada 

(catchmentSimRunoff_qm), qual a propriedade medida (catchmentObsRunoff) e qual o 

atributo de tempo (J2K.time). Também é importante definir o período de calibração, na aba 

Time Filters, caso contrário, o modelo calibraria considerando todo o período de execução. 
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Figura 27 – Janela de configurações do componente de eficiências do modelo 

 
Fonte: Autor. 

 

 Finalmente, foram configurados os parâmetros que seriam otimizados, quais as funções 

objetivo que foram consideradas e qual o algoritmo de busca que deveria ser executado (Figura 

28). Neste caso, as funções objetivo foram os testes estatísticos já apresentados: NSE, PBIAS 

e R2, em suas versões normalizadas, ou seja, variando de 0 a 1, em que 0 é o pior caso e 1 o 

melhor (SUAREZ et al., 2018), sendo o algoritmo de busca responsável por procurar o conjunto 

de parâmetros com os menores valores dos coeficientes normalizados. O algoritmo de busca 

escolhido para ser utilizado foi o NSGA-II (TANG et al., 2006), e as propriedades configuradas 

para ele encontram-se na Tabela 6. 
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Figura 28 – Configuração do otimizador 

 
Fonte: Autor. 

 

Tabela 6 – Propriedades do algoritmo NSGA-II 

Propriedade Valor 

Probabilidade de cruzamento (%) 90, 70 e 50 

Índice de distribuição para mutação 20 

Probabilidade de mutações (%) 100 

Número máximo de iterações 2000 

Número de threads de processamento 30 

Tamanho da população 30 

Número máximo de gerações 1000 

Índice de distribuição para cruzamento 20 

Execução paralela? Sim 

Fonte: Autor. 

 

3.4.4 Parametrização do modelo 

 

Os parâmetros hidrogeológicos não-calibráveis do modelo devem estar em pasta 

adequada e salvos no formato .par (Figura 29). 
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Figura 29 – Localização dos arquivos de parâmetros não calibráveis 

 
Fonte: Autor. 

 

3.4.4.1 Parâmetros hidrogeológicos 

 

O arquivo de parâmetros hidrogeológicos (Figura 30) contém as propriedades inerentes 

aos compartimentos subterrâneos da bacia do Ribeirão da Onça. Nesse caso, RG1 representa a 

camada mais superficial, pouco salinizada, enquanto RG2 representa a camada subjacente, 

formada pelos arenitos Botucatu e Pirambóia, que representam o Sistema Aquífero Guarani 

(WENDLAND et al., 2004). Os dados de armazenamento máximo (RG_max) e dos coeficientes 

de armazenamento (RG_k) foram obtidos de Machado (2012). 

A coluna GID contém o número identificador da formação geológica representada, 

sendo: 1 – Botucatu; 3 – Depósitos colúvio-eluvionares; 4 – Pirambóia; 5 – Depósitos 

aluvionares. 

 

Figura 30 – Planilha hgeo.par 

 
Fonte: Autor. 

 

3.4.4.2 Parâmetros do solo 

 

Os solos da BRO, em alguns pontos, são muito profundos, chegando a 100 m para atingir 
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a rocha mãe, conforme evidenciado por Guanabara (2011), com profundidades variando de 0 a 

100 metros dentro de seus limites. Como considerou-se que em toda a extensão da bacia há 

apenas um tipo de solo (Neossolo-Quartzarênico), foi necessário adaptar o arquivo de 

parâmetros (Figura 31) para, no lugar de os identificadores representarem classes de solo, 

representarem valores médios das classes de profundidades. Os valores de kf_min e kf_max 

(condutividade hidráulica máxima e mínima) não possuem relevância dentro do modelo pois 

não são utilizados em nenhum módulo do J2K. A Tabela 7 contém as descrições dos parâmetros 

de solo. Os parâmetros de solo foram extraídos de Machado (2012). 

 

Tabela 7 – Parâmetros de solo 

Parâmetro Descrição 

h e depth_min Profundidade do solo (cm e m) 

aircap Capacidade de ar (mm) 

fc_sum Soma da capacidade de solo na coluna do solo (mm) 

fc_n Capacidade de solo em função da profundidade (mm.dm-1) 

Fonte: Autor. 

 

Figura 31 – Planilha soils.par 

 
Fonte: Autor. 

 

3.4.4.3 Parâmetros de uso do solo e cobertura vegetal 

 

Os parâmetros de uso do solo e cobertura vegetal são importantes por sua relação com 

a taxa de evapotranspiração. Uma revisão bibliográfica extensa foi realizada para se definir os 

valores de resistência superficial ao vapor (RSC0) de cada classe de uso do solo em função do 

mês do ano, tendo em vista que os valores definidos por Machado (2012), apesar de 

recomendados pela FAO (1956), não refletiam as variações intra-anuais do déficit de água do 

solo (RUSSEL et al., 1980), propriedade de considerável efeito nesse parâmetro. Os demais 

parâmetros estão expostos na Figura 32 e foram extraídos de Kunne et al. (2018). LAI é o índice 
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de área foliar, effHeight é a altura efetiva da vegetação e rootDepth a profundidade média das 

raízes. 

 

Tabela 8 – Resistência superficial ao vapor de água para cada mês do ano juliano 

Uso do 

solo 

Capi

m1 

Soja

2 

Can

a2 

Pasto

3 

Solo 

exposto4 

Citro

s4 

Mata

5 

Eucalipt

o4 

RSC0_1 55 60 55 45 20 55 40 50 

RSC0_2 55 60 55 45 20 55 40 55 

RSC0_3 60 65 60 50 20 60 50 70 

RSC0_4 75 70 75 60 20 75 70 80 

RSC0_5 80 75 80 80 20 80 90 80 

RSC0_6 80 80 80 80 20 80 100 80 

RSC0_7 80 85 80 80 20 80 110 80 

RSC0_8 80 75 80 80 20 80 100 70 

RSC0_9 70 70 70 70 20 70 95 60 

RSC0_10 65 65 65 60 20 65 75 55 

RSC0_11 55 65 55 40 20 55 60 50 

RSC0_12 55 60 55 45 20 55 40 50 

1. FAO (1956); 2. Luchiari et al. (1991), Harmsen et al. (2006); 3. Russel et al. (1980); 4. Kunne et al. (2018); 5. 

Schellekens et al. (2000) 

Fonte: Organizado pelo autor. 

 

Figura 32 – Planilha landuse.par 

 
Fonte: Autor. 

 

3.4.4.4 Parâmetros das URHs e canais fluviais 

 

Os arquivos de parâmetros das URHs e canais fluviais são produtos do processo de 

discretização de URHs. A princípio, não é necessário realizar nenhuma mudança nos arquivos 

hrus.par (Figura 34) e reach.par (Figura 35), contudo, estes costumam conter erros relativos aos 
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identificadores das URHs e seus exutórios (para o hrus.par) ou dos canais fluviais e o canal a 

jusante (no caso do reach.par), principalmente quando há conflito de informações, como 

quando, por exemplo, há um vértice de um trecho do rio muito próximo (ou colinear) à aresta 

de um polígono de URH. Para identificação e correção desses erros, realizou-se análise dos 

arquivos shapefile (Figura 33) que também advêm da discretização. A tabela de atributos desses 

arquivos contém informações análogas às dos arquivos de parâmetros. Dessa forma, é possível 

identificar os polígonos e qual sua origem/exutório/jusante correta. 

O arquivo hrus.par contém informações sobre cada polígono de URH, sobretudo acerca 

de: área, elevação, declividade, aspecto, coordenada UTM x, coordenada UTM y, identificação 

dos elementos dos mapas sobrepostos (uso do solo, geologia e solo), URH receptora e canal 

fluvial receptor do escoamento. 

O arquivo reach.par possui informações sobre a identificação do canal fluvial receptor 

do escoamento, comprimento, declividade, sinuosidade, rugosidade e largura dos canais. 

 

Figura 33 – Verificando a tabela de atributos dos arquivos shapefile 

 
Fonte: Autor. 
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Figura 34 – Planilha hrus.par 

 
Fonte: Autor. 

 

Figura 35 – Planilha reach.par 

 
Fonte: Autor. 

 

3.5 Adequação dos dados de vazão e climatológicos 

 

Previamente à criação do arquivo orun.dat, o qual é utilizado como entrada dos dados 

de vazão no modelo, foi necessário verificar se havia inconsistências nas medições realizadas. 

Diversos estudos enfatizam a importância dos dados de entrada em modelos hidrológicos 

distribuídos (OUDIN et al., 2006; CHANG et al., 2017; PECHLIVANIDIS et al., 2017). Para 

tanto, elaborou-se em Python (Figura 36) um programa capaz de ler os dados de vazão e chuva 

e compará-los entre si, sendo importante haver uma boa correlação, como por exemplo entre os 

dados de precipitação do CRHEA e a vazão do ADCP. A última versão do programa foi 

denominada Core Alpha 6, ou CA6 e seu código encontra-se no Apêndice C. 
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Figura 36 – Programa Core Alpha 6 (CA6) 

 
Fonte: Autor. 

 

O programa permite verificar a correlação entre duas séries temporais através do 

coeficiente de correlação de Pearson (R2) e o teste p bicaudal de significância (Figura 36). Além 

disso, para identificação de incongruências (por exemplo, ativação da barragem em data não 

anotada), o programa é capaz de elaborar um gráfico com a variação de R2 em função do tempo 

(Pearson time series and gradient) juntamente com o gradiente dessa correlação (dR2/dt) 

(Figura 37). 
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Figura 37 – R2 em função do tempo e gradiente 

 
Fonte: Autor. 

 

Adicionalmente, pode-se confeccionar gráficos das séries temporais individuais (Figura 

38) ou comparativos, seja com duas séries de chuva, duas de vazão ou uma de cada (Figura 39), 

para visualização das discrepâncias entre as séries. Finalmente, é possível também plotar um 

gráfico de dispersão já com uma regressão ajustada e sua respectiva equação (Figura 40). 

 

Figura 38 – Série temporal individual 

 
Fonte: Autor. 
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Figura 39 – Série temporal comparativa 

 
Fonte: Autor. 

 

Figura 40 – Gráfico de dispersão 

 
Fonte: Autor. 

 

O CA6 permite que seja mudado o intervalo de tempo considerado na elaboração dos 

gráficos e cálculos das correlações, além de ser possível carregar arquivos personalizados (Load 

Custom CSV), desde que o programa seja notificado se é um arquivo de precipitação ou vazão 

e estes estejam conforme o modelo da Figura 41. 
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Figura 41 – Exemplo de como os arquivos .csv devem estar para serem lidos pelo CA6 

 
Fonte: Autor. 

 

Todos os recursos do CA6 foram utilizados com a finalidade de se adequar os dados 

climatológicos e hidrológicos que suplementam o modelo, desde a remoção de dados 

inadequados, correção, ou identificação de falhas tipográficas (especialmente nos dados do 

CRHEA). 

 

3.6 Calibração 

 

Os modelos foram calibrados individualmente pelo módulo OPTAS do JAMS, 

utilizando o algoritmo genético multiobjetivo NSGA-II (Non-Dominated Sorting Genetic 

Algorithm II), conforme já mencionado, e, ao término das iterações, um programa elaborado 

em Python (Anexo B) permitiu a visualização agrupada dos resultados e auxiliou na busca por 

um conjunto ótimo de parâmetros que melhor representasse todos os modelos. Os períodos de 

aquecimento e calibração para cada modelo estão representados na Tabela 9. A metodologia de 

calibração e validação aplicada neste trabalho foi adaptada de Wagner et al. (2017), em que um 

estudo comparando os efeitos de representações estáticas de alterações do uso do solo contra 

representações dinâmicas foi realizado, utilizando-se o modelo SWAT. 
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Tabela 9 – Períodos de aquecimento e calibração dos modelos 

Ano do modelo Período de aquecimento Período de calibração 

2008 Jan/2005 – Dez/2007 Jan/2008 – Dez/2009 

2011 Jan/2008 – Dez/2010 Jan/2011 – Dez/2012 

2013 Jan/2010 – Dez/2012 Jan/2013 – Dez/2014 

2015 Jan/2012 – Dez/2014 Jan/2015 – Dez/2016 

Fonte: Autor. 

 

 Cada modelo foi calibrado seis vezes, sendo que, a cada duas calibrações, a 

probabilidade de cruzamento era alterada (90, 70 e 50%) para ampliar o número de ótimos 

encontrados (YIJIE; GONGZHANG, 2008). Os parâmetros de calibração utilizados foram 

selecionados com base na análise de sensibilidade de Machado (2012) que elencou quais os 

parâmetros cuja variação produz efeito na resposta hidrológica do modelo. Dessa forma, os 

valores iniciais dos parâmetros originaram-se dos ótimos encontrados pela autora (Tabela 10). 

 

Tabela 10 – Valores máximos, mínimos e iniciais dos parâmetros calibrados 

Parâmetro Valor inicial Mínimo Máximo 

initRG1 0,96 0 1 

initRG2 0,10 0 1 

ACAdaptation 1,5 0 5 

FCAdaptation 4,7 0 5 

soilPolRed 0 0 10 

gwRG1Fact 10 0 10 

gwRG1RG2dist 0,95 0 1 

gwRG2Fact 1,2 0 10 

soilConcRD1 1 0 10 

soilConcRD2 10 0 10 

soilDiffMPSLPS 0,25 0 10 

soilDistMPSLPS 0,28 0 10 

soilLatVertLPS 0,8 0 10 

soilMaxInfSummer 150 0 200 

soilMaxInfWinter 200 0 200 

soilMaxPerc 20 0 20 

soilOutLPS 0,06 0 10 

flowRouteTA 12 0 100 

Fonte: Autor. 
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 Devido ao número de parâmetros considerados e por terem sido usados três testes 

estatísticos como funções objetivo, o OPTAS exigiu uma grande quantidade de processamento 

e armazenamento para sua operação. Sendo assim, foi necessário acessar-se remotamente o 

cluster de computadores da Universidade de Jena para calibração dos modelos. Ao final de cada 

calibração, um arquivo .dat foi gerado, contendo os parâmetros de cada iteração e suas 

respectivas métricas estatísticas (NSE, PBIAS e R2 normalizados). 

 

3.7 Otimização global 

 

Foram realizadas, ao todo, 24 calibrações, gerando um total de 48 mil conjuntos de 

parâmetros. Com o intuito de se agrupar os melhores conjuntos, elaborou-se um outro programa 

em Python, denominado GOptimal 4 (GO4, Figura 42), o qual ordena os arquivos .dat em 

termos do NSE e permite a visualização dos dados ordenados, separados por parâmetro. Além 

disso, utilizando o método de estimativa da densidade de probabilidade Kernel Density 

Estimator (KDE) (SPENCER et al., 2017), o programa permite elaborar um gráfico violino 

para melhor visualização da distribuição dos parâmetros em função da eficiência de Nash-

Sutcliffe. 

 

Figura 42 – Goptimal 4 (GO4) 

 
Fonte: Autor. 
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 Para utilizar o GO4, é necessário que os arquivos .dat da otimização estejam nomeados 

da seguinte forma: AAAA_n, em que AAAA é o ano do modelo e n um número de 1 a 6 

representando a calibração. Os arquivos devem, então, ser arrastados até o botão “Drag the set 

of optimizer files here or click to browse for them”. É possível pressionar o botão “Display file 

names” para visualizar quais arquivos foram carregados, ou, ao pressionar “Change number of 

candidates” pode-se diminuir o número de conjuntos de parâmetros considerados por modelo 

(o valor padrão é 2000). Ao clicar em “Execute”, os arquivos são lidos, convertidos em listas, 

ordenados e agrupados em parâmetros. Por fim, as opções “Display scatter chart” (exibir 

gráfico de dispersão) e “Display violin plot” (exibir gráfico violino) surgem. 

 Os gráficos de dispersão e violinos auxiliaram na redução da amplitude dos parâmetros 

ótimos para uma posterior busca manual de qual conjunto seria capaz de produzir métricas 

estatísticas boas para todos os modelos. A interpretação dos gráficos de dispersão e violino 

ocorreu conforme as seguintes etapas: 

(i) Visualiza-se o comportamento individual dos parâmetros em cada calibração no 

gráfico de dispersão (Apêndice E, Figura 72); 

(ii) Verica-se se há tendências de agrupamentos dos parâmetros em torno de algum valor 

comparando-se execuções de modelos distintos; 

(iii) Observa-se o valor da mediana no gráfico violino (Apêndice F, Figura 73) e a 

conformação da função de densidade de probabilidade; 

(iv) Caso a função de densidade de probabilidade tenha formato de cálice, significa que 

há tendência de agrupamento em um valor específico, caso contrário, deve-se 

considerar que existem múltiplas possibilidades de redução da amplitude de 

variação dos parâmetros; 

(v) Nos casos em que não há tendência específica, utiliza-se a mediana do gráfico 

violino como referência, em conjunto com os parâmetros candidatos da Tabela 19 

para redução da amplitude de variação. 

 

3.8 Validação 

 

A validação não foi realizada individualmente para cada modelo, mas com um novo 

modelo, o representativo do ano de 2017. Este modelo foi produzido com o mapa de uso do 

solo de janeiro de 2017. O conjunto de parâmetros ótimo encontrado na otimização global foi 

testado executando-se o modelo de 2017 com período de aquecimento de 01/01/2013 até 
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31/12/2015, e período a ser considerado na validação de 01/01/2016 até 31/12/2017. As 

métricas estatísticas foram então verificadas e comparadas com as recomendações de Moriasi 

et al. (2008). 

 

3.9 Aplicação do modelo 

 

3.9.1 Cenários hipotéticos 

 

Uma das aplicações propostas é a predição de cenários hipotéticos, com dados 

climatológicos conhecidos. Existem diversos estudos no contexto de se aplicar modelos 

hidrológicos calibrados na avaliação de potenciais impactos no regime hidrológico (CHEN et 

al., 2011; RASMUSSEN et al., 2012; TEUTSCHBEIN; SEIBERT, 2012). Nesse sentido, 

elaborou-se mais quatro modelos (Tabela 11) em que houve a transposição dos dados climáticos 

de 2011-2013 (anos chuvosos) e 2013-2015 (anos de estiagem). A escolha dos anos foi feita 

com base na precipitação anual registrada no CRHEA (Figura 43). 

 

Figura 43 – Precipitação anual medida na estação climatológica do CRHEA 

 

Fonte: Autor. 

  

Ademais, foram confeccionados dois novos mapas de uso do solo hipotéticos (Figura 

44) para discretização das novas URHs dos cenários. Um cenário em que todas as áreas onde 

há cultivo de eucalipto estariam em pleno uso, e um cenário em que todos os eucaliptos da bacia 

estariam removidos (solo exposto). 
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Tabela 11 – Modelos dos cenários hipotéticos 

Denominação do modelo Sigla 

Modelo chuvoso/eucalipto MCE 

Modelo chuvoso/solo exposto MCS 

Modelo seco/eucalipto MSE 

Modelo seco/solo exposto MSS 

Fonte: Autor. 

 

Figura 44 – Cenários hipotéticos de uso e ocupação do solo. Cenário 1: Eucalipto; Cenário 2: Solo exposto 

 
Fonte: Autor. 
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3.9.2 Setorização do modelo 

 

Outra aplicação explorada do modelo é na sua setorização para verificar o escoamento 

em partes diferentes da bacia. Rosa (2018) instalou e validou duas calhas Parshall na bacia, com 

equipamentos automáticos de medição de nível e posterior processamento dos dados para 

conversão em vazão. As calhas estão localizadas em dois pontos a montante da seção de 

medição de vazão, estando a Calha 1 a 4 km e a Calha 2 a 2,7 km de distância da estação 

fluviométrica pelo leito do rio (Figura 45). 

 

Figura 45 – Localização das calhas Parshall na BRO 

 

Fonte: Rosa (2018). 

 

 A setorização apenas envolve a preparação de novos mapas de URH, visto que as demais 

configurações podem derivar do modelo de 2017, inclusive os dados de entrada. Os parâmetros 

utilizados para verificação da capacidade de setorização do modelo foram aqueles encontrados 

na otimização global. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

4.1 Mapas de uso e ocupação do solo  

 

A evolução dos usos do solo na bacia está apresentada na Erro! Fonte de referência 

não encontrada. e os mapas de uso do solo da BRO (Figura 46) foram elaborados baseados 

nos limites da área que drena para a estação fluviométrica.  

 

Tabela 12 – Evolução do uso do solo na BRO 

Ano 

Classe 

2008 

(km2) 

Variação 

(%) 

2011 

(km2) 

Variação 

(%) 

2013 

(km2) 

Variação 

(%) 

2015 

(km2) 

Variação 

(%) 

2017 

(km2) 

Cana 0,00 - 0,13 165,28 0,35 1,31 0,35 1,18 0,36 

Capim 0,26 -46,48 0,14 7,36 0,15 -0,41 0,15 -0,60 0,15 

Citros 17,59 0,83 17,73 87,55 32,97 2,21 33,70 -6,13 31,63 

Eucalipto 31,44 11,31 32,77 14,47 37,51 -25,73 27,86 25,62 35,00 

Mata 6,03 10,02 6,63 22,17 8,10 1,16 8,20 -3,22 7,93 

Pasto 7,20 -11,22 7,28 -30,96 5,68 -8,50 5,19 6,08 5,51 

Soja 7,88 4,37 8,22 -100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Solo exposto 30,62 -11,50 27,10 -43,73 15,25 61,05 25,55 -20,88 19,43 

Fonte: Autor. 
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Figura 46 – Mapas de uso e ocupação do solo da bacia do Ribeirão da Onça 

 
Fonte: Autor. 
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 Observa-se que as variações nos polígonos de eucalipto correspondem aos períodos de 

entressafra e colheita da cultura. Ademais, a cultura de soja a noroeste da bacia deixou de estar 

presente a partir de 2013, sendo substituída integralmente por citros. 

 Apesar da variação expressiva na presença de cana-de-açúcar entre 2011 e 2013 

(165,28%), esta cultura apenas representa uma pequena faixa a nordeste da bacia, próxima ao 

exutório. 

 A intermitência nas variações de áreas ocupadas por solo exposto é inerente às 

entressafras das culturas de eucalipto. 

 A redução na área de pasto de 2011 a 2013 representa a substituição de parte da área de 

pastagem na Fazenda Monte Alegre por eucalipto. 

 

4.2 Unidades de resposta hidrológica (URHs) 

 

A discretização da bacia do Ribeirão da Onça em URHs foi realizada pelo HRUweb 

(Apêndice B, Figura 65 e Figura 71). No total, foram elaborados 5 mapas de URHs (Figura 47), 

os quais diferenciam-se em relação aos mapas de uso do solo, específicos para cada ano. Dessa 

forma, o número de URHs não varia muito entre os mapas gerados (Tabela 13), sendo as 

maiores diferenças encontradas nos limites e formas dos polígonos.  
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Figura 47 – Discretização da bacia do Ribeirão da Onça em URHs 

 
Fonte: Autor. 

 

Tabela 13 – Número de URHs por modelo 

Modelo Número de URHs 

2008 1174 

2011 1177 

2013 1174 

2015 1175 

2017 1167 

Fonte: Autor. 

 

4.3 Adequação dos dados de entrada 

 

Por meio do programa CA6, foi possível identificar que o linígrafo (transdutor de 
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pressão) encontrava-se descalibrado, verificado pelo desvio crescente da vazão calculada com 

os dados do transdutor de pressão em relação ao molinete hidrométrico (Figura 48). 

 

Figura 48 – Gráfico comparativo das vazões do transdutor de pressão e do molinete 

 
Fonte: Autor. 

 

 Para corrigir esse erro, recorreu-se às anotações quinzenais da altura da régua 

limnimétrica cuja cota referencial é a mesma que a do linígrafo. Observou-se que era possível 

dividir os desvios em três períodos (Figura 49). Por fim, ajustou-se uma reta de regressão para 

cada seção, com a finalidade de se criar um novo nível do linígrafo que melhor correspondesse 

às alturas da régua. 
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Figura 49 – Correção das alturas do linígrafo 

 
Fonte: Autor. 

 

Para correção dos dados do linígrafo nos períodos de barramento (épocas de estiagem) 

foi necessário verificar as anotações feitas durante os 10 anos de monitoramento. Como todos 

os responsáveis pelo monitoramento da BRO são instruídos a anotar eventuais alterações que 

possam afetar de alguma maneira as medições de vazão, foram verificados os registros antigos 

de monitoramento. Observou-se que em alguns anos não houve registros de represamento 

(Tabela 14). 

 

Tabela 14 – Períodos de represamento registrados na seção de medição de vazão da BRO 

Quando foi represado Quando a barragem foi removida 

15/08/2008 10/10/2008 

05/11/2008 07/11/2008 

30/08/2009 05/10/2009 

02/09/2010 23/11/2010 

16/08/2012 18/12/2012 

07/06/2013 28/08/2013 

22/05/2014 18/12/2014 

09/08/2016 24/11/2016 

07/06/2017 19/12/2017 

Fonte: Autor. 

 

Com os resultados da análise do gradiente da correlação linear entre o transdutor de 
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pressão e a precipitação fornecida pelo CRHEA (Figura 50), puderam ser preenchidos os 

períodos sem registro do represamento. 

 

Figura 50 – Gradiente da correlação linear em função do tempo entre o linígrafo e a precipitação do CRHEA. Os 

períodos de barramento não registrados nas anotações de campo estão indicados nos quadros vermelhos 

 
Fonte: Autor. 

 

Os períodos que necessitaram de correção foram de 08/07/2012 a 05/12/2012 e 

15/08/2015 a 21/11/2015. Pelas análises também se verificou qual equipamento medidor de 

vazão fornecia dados de maior acurácia, visto que os arquivos .dat devem conter dados de vazão 

de apenas uma fonte. Dessa forma, comparou-se seus valores de R2 e testes p bicaudais em 

relação à precipitação fornecida pelo CRHEA (Tabela 15). Durante esta análise, observou-se 

que o transdutor de pressão fornecia os melhores dados, seguido do molinete hidrométrico e do 

ADCP. Logo, optou-se por utilizar os dados do transdutor sempre que possível, e nos períodos 

de barramento estes são substituídos pelos dados do ADCP quando não há dados do molinete. 

 

Tabela 15 – Comparação dos valores de R2 e testes p bicaudais entre os equipamentos medidores de vazão em 

relação à precipitação fornecida pelo CRHEA 

Equipamento(s) R2 Teste p bicaudal 

Transdutor de pressão 0,54 2,9.10-231 

ADCP 0,33 1,20.10-23 

Molinete hidrométrico 0,39 8,51.10-12 

Transdutor de pressão, molinete e ADCP (TMA) 0,58 2,90.10-228 

Calha 1 0,59 3,08.10-21 

Calha 2 0,68 6,44.10-30 

Fonte: Autor. 
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 Também foram verificadas as correlações entre os dados de vazão dos métodos 

aplicados na BRO (Tabela 16). 

 

Tabela 16 – Correlação (R2) entre os dados de vazão de todos os métodos utilizados na BRO 

Método TMA ADCP Molinete Calha montante Calha jusante 

TMA - X X X X 

ADCP 0,28 - X X X 

Molinete 0,69 0,39 - X X 

Calha 1 0,82 0,77 0,83 - X 

Calha 2 0,82 0,82 0,90 0,88 - 

Fonte: Autor. 

 

A importância de possuir uma quantidade grande de dados foi verificada por Alcântara 

et al. (2017), os quais observaram a dificuldade inerente em calibrar modelos de discretização 

temporal diária com dados quinzenais. 

Os dados de precipitação fornecidos pelas 4 estações também tiveram suas correlações 

verificadas (Tabela 17 e Figura 51). 

 

Tabela 17 – Correlação (R2) entre os dados de precipitação das quatro estações na BRO e localização dos 

gráficos de dispersão 

Estação CRHEA Monte Alegre ANA Santo Ignácio 

CRHEA 

 

- 

 

X X X 

Monte Alegre 
0,51 

(Figura 51a) 
- 

X 

 

X 

 

ANA 
0,73 

(Figura 51b) 

0,52 

(Figura 51d) 

- 

 
X 

 

Santo Ignácio 

0,52 

(Figura 51c) 
* 

0,54 

(Figura 51e) 
* 

Fonte: Autor. 

*As estações Monte Alegre e Santo Ignácio não possuem dados contemporâneos. 
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Figura 51 – Gráficos de dispersão dos dados de precipitação do CRHEA em função dos dados da Monte Alegre. 

a) CRHEA (eixo x) e Monte Alegre (eixo y); b) CRHEA (eixo x) e ANA (eixo y); c) CRHEA (eixo x) e Santo 

Ignácio (eixo y); d) Monte Alegre (eixo x) e ANA (eixo y); e) Santo Ignácio (eixo x) e ANA (eixo y) 

 
a)                                                     b) 

 
c)       d) 

 
e) 

Fonte: Autor. 

 

As estações ANA e CRHEA apresentaram a melhor correlação entre si, em contraste 

com o que foi verificado por Machado (2012), que observou que a melhor correlação advinha 

das medições do CRHEA com o P01 (Monte Alegre), e são as únicas estações que fornecem 

dados de precipitação por todo o período de execução dos modelos (de 2005 a 2018). 
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Além disso, nos dados da estação meteorológica do CRHEA foi necessário substituir os 

espaços vazios (ausência de dados) pelo valor -9999, que é interpretado pelo modelo como 

valor nulo (N/A). As falhas na série de dados de insolação e umidade relativa foram preenchidas 

através de interpolação linear, tendo em vista que o módulo da evapotranspiração não pode ser 

executado sem estes. 

 

4.4 Calibração e validação 

 

O gráfico de dispersão dos parâmetros encontra-se no Apêndice E (Figura 72). Nele, é 

possível perceber as tendências de alguns parâmetros a se aglomerarem próximo a certos 

valores, possibilitando a redução da amplitude de variação destes em uma calibração manual. 

Para uma análise mais profunda, o programa GO4 também exibe o plot violino dos parâmetros 

(Apêndice F, Figura 73), em que a função densidade de probabilidade (Kernel Density 

Estimation) converte a densidade populacional dos parâmetros em torno de um certo valor em 

um número que varia próximo a 1, em que 1 representa a ausência de parâmetros próximos 

àquele valor. 

Além dos dois gráficos supracitados, também elaborou-se uma tabela (Tabela 18) 

contendo os valores de NSE para os melhores conjuntos de parâmetros em cada evento de 

calibração, com a qual é possível visualizar como esses conjuntos se comportaram quando 

utilizados em modelos de outros anos. 

Os valores dos parâmetros dos modelos mais representativos (grifados em amarelo na 

Tabela 18) estão apresentados na Tabela 19. 
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Tabela 18 – Coeficientes de eficiência de Nash-Sutcliffe para os melhores conjuntos de parâmetros de cada 

modelo e como os modelos dos demais anos respondem a esses conjuntos 

2008  

(% cruzamento) 

 (NSE) 

 

90% 

0.52 

 

90% 

0.48 

 

70% 

0.43 

 

70% 

0.32 

 

50% 

0.50 

50% 

0.56 

2011 0.26 -1.18 0.25 -0.09 -0.07 -0.05 

2013 -2.19 -2.55 -1.72 -1.19 -1.11 -1.6 

2015 0.32 -0.38 0.2 0.48 0.52 0.24 

2011 

(% cruzamento) 

 (NSE) 

 

90% 

0.36 

 

90% 

0.36 

 

70% 

0.38 

 

70% 

0.36 

 

50% 

0.46 

 

50% 

0.30 

2008 0.25 0.3 0.15 -0.09 0.38 0.2 

2013 -1.33 -2.58 -0.69 -0.03 -2.22 -1.35 

2015 0.33 0.41 0.34 0.06 -0.11 0.3 

2013 

(% cruzamento) 

 (NSE) 

 

90% 

0.40 

 

90% 

0.41 

 

70% 

0.26 

 

70% 

0.52 

 

50% 

0.20 

 

50% 

0.20 

2008 -0.27 -1.5 -2.15 -0.77 -1.2 -0.8 

2011 0.09 -0.52 -0.62 0.35 -0.28 0.08 

2015 0.58 0.45 0.35 0.42 0.47 0.57 

2015 

(% cruzamento) 

 (NSE) 

 

90% 

0.64 

 

90% 

0.62 

 

70% 

0.63 

 

70% 

0.67 

 

50% 

0.66 

 

50% 

0.62 

2008 -0.11 0.08 0.29 0.23 0.04 -0.2 

2011 -0.28 -0.28 -0.05 0.01 -0.08 -0.03 

2013 -0.48 -0.77 -1.29 -1.01 -0.74 -0.65 

Fonte: Autor. 
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Tabela 19 – Valores dos parâmetros mais representativos de cada modelo 

 Ano_Probabilidade de cruzamento_Amostra 

Parâmetro 2008_90_1 2008_70_1 2011_90_1 2011_70_1 2011_50_2 2013_70_2 

InitRG1 0,07 0,43 0,13 0,37 0,01 0,96 

InitRG2 0,41 0,39 0,65 0,51 0,98 0,57 

ACAdaptation 0,42 0,57 1,20 2,75 3,66 2,46 

FCAdaptation 1,06 1,15 1,02 0,03 1,35 4,97 

gwRG1Fact 8,24 8,97 8,16 5,97 4,99 7,81 

gwRG1RG2dist 0,99 0,99 0,97 0,99 0,58 1,00 

gwRG2Fact 0,97 0,78 0,50 0,71 0,92 0,99 

soilConcRD1 6,61 3,86 5,87 5,94 0,00 3,53 

soilConcRD2 2,86 2,95 4,74 1,16 0,72 7,83 

soilDiffMPSLPS 9,29 3,08 3,61 1,25 0,00 6,73 

soilDistMPSLPS 7,50 0,05 4,78 0,01 8,33 0,05 

soilLatVertLPS 0,03 4,36 5,81 1,40 0,04 1,31 

soilMaxInfSummer 156,38 132,05 20,49 19,45 51,90 36,14 

soilMaxInfWinter 198,91 64,15 43,63 39,31 176,76 96,98 

soilMaxPerc 19,90 19,45 14,83 17,36 13,98 18,16 

soilOutLPS 6,79 2,67 1,41 1,82 1,99 0,13 

soilPolRed 2,29 4,48 0,74 4,78 5,70 0,71 

flowRouteTA 40,82 89,18 37,31 28,18 94,62 67,64 

Fonte: Autor. 

 

 Estes valores, aliados aos gráficos de dispersão e violino embasaram a escolha de novos 

limites inferiores e superiores para uma nova busca manual por parâmetros que produzissem 

uma resposta hidrológica com NSE, PBIAS e R2 razoáveis em todos os modelos (2008, 2011, 

2013 e 2015). A Tabela 20 apresenta os novos limites e os parâmetros calibrados manualmente 

e a Tabela 21 apresenta os valores de NSE, PBIAS e R2 em todos os modelos, inclusive as 

métricas estatísticas da validação (2017). 
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Tabela 20 – Novos limites inferiores e superiores e valor final calibrado 

Parâmetro Limite inferior Limite superior Calibrado 

InitRG1 0,3 0,7 0,4 

InitRG2 0,5 1 0,8 

ACAdaptation 0 4 3,4 

FCAdaptation 0 4 0,3 

gwRG1Fact 4 9 7,7 

gwRG1RG2dist 0 1 0,1 

gwRG2Fact 0 5 4,5 

soilConcRD1 1 6 2,2 

soilConcRD2 2 8 4,4 

soilDiffMPSLPS 0 6 0 

soilDistMPSLPS 0 8 1,1 

soilLatVertLPS 0 4 0,3 

soilMaxInfSummer 10 110 54 

soilMaxInfWinter 50 150 149 

soilMaxPerc 0 20 17 

soilOutLPS 0 5 3,7 

soilPolRed 2 6 5,7 

flowRouteTA 10 90 61 

Fonte: Autor. 

 

 Durante a análise, observou-se uma anomalia no modelo de 2013, que não conseguiu 

produzir parâmetros compatíveis com os outros modelos. Isso pode ser devido às condições 

climáticas desse ano, em que houve a estiagem de 2013 até o final de 2014, exigindo parâmetros 

diferenciados. Dessa forma, por representar um caso particular, optou-se por considerar o 

modelo de 2013 como um outlier, descartando-o. 

 

Tabela 21 – Valores de NSE, PBIAS e R2 em todos os modelos, utilizando os parâmetros mais representativos 

Modelo NSE PBIAS R2 

2008 0,25 -0,74 0,56 

2011 0,22 -8,16 0,51 

2013 - - - 

2015 0,39 -20,98 0,65 

Validação (2017) 0,26 -1,78 0,45 

Fonte: Autor. 
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Os valores de NSE se encontram abaixo do que é considerado satisfatório por Moriasi 

et al. (2008), contudo, os valores de PBIAS, em alguns casos (2008 e na validação de 2017), 

podem ser considerados ótimos. O que indica que o escoamento de base é simulado 

efetivamente, contudo, os picos de vazão nem sempre acompanham o que é observado. 

 A validação, apesar de apresentar NSE baixo, indica que o modelo é capaz de predizer 

os efeitos das alterações do uso do solo no escoamento de base, tendo em vista que os valores 

de PBIAS e R2 são satisfatórios. 

 Wagner et al. (2017) discutem as dificuldades na elaboração de um modelo 

representativo para bacias que sofrem mudanças rápidas no seu uso e ocupação do solo. Os 

autores apontam a necessidade de se monitorar continuamente as alterações no uso e ocupação 

do solo como sendo um pré-requisito para uma avaliação precisa dos impactos hidrológicos 

desses. 

 

4.5 Escoamento simulado 

 

A seguir, são apresentados os gráficos do escoamento superficial simulado (em 

vermelho), gerados com os parâmetros ótimos encontrados no tópico anterior, juntamente com 

o escoamento superficial observado (em azul) (Figuras 52 a 55). 
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Figura 52 – Escoamento superficial observado e simulado para o modelo de 2008 

 
Fonte: Autor. 

 

Figura 53 – Escoamento superficial observado e simulado para o modelo de 2011 

 
Fonte: Autor. 
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Figura 54 – Escoamento superficial observado e simulado para o modelo de 2015 

 
Fonte: Autor. 

 

Figura 55 – Escoamento superficial observado e simulado para o modelo de 2017 (validação) 

 

Fonte: Autor. 
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 Os gráficos demonstram claramente a necessidade de se utilizar períodos de 

aquecimento durante a execução de modelos, pois fica evidente que nos três primeiros anos os 

compartimentos subterrâneos estão sendo preenchidos, e que apenas a partir do terceiro ano o 

escoamento simulado passa a corroborar com o observado. Cosgrove et al. (2003) classificam 

os períodos de aquecimento como parte essencial na execução de modelos hidrológicos. 

 Ademais, observa-se a inépcia do modelo em produzir picos de vazão correspondentes 

aos observados. Shahid et al. (2017) constataram que o NSE é um dos melhores indicadores de 

qualidade de modelos na predição da vazão de pico. Tendo em vista que todos os modelos, 

inclusive o modelo de validação, foram caracterizados como abaixo do satisfatório (NSE < 

0,50) de acordo com Moriasi et al. (2008), há de se esperar que as vazões de pico não consigam 

ser adequadamente simuladas. 

 O modelo de 2015 produziu os piores resultados visualmente. O que indica que ainda 

existem áreas a serem trabalhadas para que haja uma melhor representatividade dos parâmetros 

encontrados. Diversos pesquisadores relatam as dificuldades inerentes à busca por parâmetros 

que efetivamente representem bacias em constante mudança das culturas presentes em sua área 

(CHU ET AL., 2010; LAMPARTER ET AL., 2016; WAGNER ET AL., 2016). 

 Por fim, é possível denotar que o escoamento simulado segue as tendências do 

escoamento observado, fato esse comprovado pelos valores satisfatórios de PBIAS (entre -50 e 

50) e R2 (superiores a 0,50, exceto na validação) (MORIASI et al., 2008). 

 

4.6 Calibração local 

 

Para promover uma comparação entre o desempenho de um modelo calibrado 

individualmente com enfoque em uma representatividade local de seus parâmetros, utilizou-se 

o modelo de 2015. Para tanto, posteriormente à calibração automática, realizou-se uma 

calibração manual, de modo a atingir um valor de NSE acima de 0,70. O período de calibração 

considerado foi de 01/01/2015 a 31/12/2016. 

A Figura 56 apresenta o escoamento superficial simulado e o escoado para a calibração 

individual, e a Tabela 22 apresenta os parâmetros encontrados para essa calibração e as compara 

com as da calibração representativa enquanto a Tabela 23 apresenta as métricas estatísticas 

resultantes da calibração individual comparadas com as métricas da calibração representativa 

(global). 
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Figura 56 – Escoamento superficial observado e simulado para o modelo de 2015 com calibração individual 

 
Fonte: Autor. 
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Tabela 22 – Comparação entre os parâmetros calibrados manualmente para o modelo de 2015 e os encontrados 

para representatividade global 

Parâmetro 
Valor 

(2015 local) 

Valor 

(global) 

InitRG1 0,71 0,4 

InitRG2 0,98 0,8 

ACAdaptation 2,61 3,4 

FCAdaptation 2,78 0,3 

gwRG1Fact 5,92 7,7 

gwRG1RG2dist 0,98 0,1 

gwRG2Fact 1,64 4,5 

soilConcRD1 3,09 2.2 

soilConcRD2 7,12 4,4 

soilDiffMPSLPS 2,09 0 

soilDistMPSLPS 3,49 1.1 

soilLatVertLPS 1,21 0.3 

soilMaxInfSummer 55,50 54 

soilMaxInfWinter 85,00 149 

soilMaxPerc 15,97 17 

soilOutLPS 2,17 3,7 

soilPolRed 0,22 5,7 

flowRouteTA 96,26 61 

Fonte: Autor. 

 

Tabela 23 – Valores de NSE, PBIAS e R2 para o modelo de 2015 utilizando os parâmetros calibrados 

manualmente (locais) e representativos (globais) 

Modelo NSE PBIAS R2 

2015 (parâmetros locais) 0,71 -2,83 0,68 

2015 (parâmetros globais) 0,39 -20,98 0,65 

Fonte: Autor. 

 

 Também foi verificado os desempenhos dos parâmetros calibrados manualmente, 

quando aplicados nos modelos de outros anos (utilizando o mesmo período de calibração destes 

como a validação), apresentados na Tabela 24. 
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Tabela 24 – Valores de NSE, PBIAS e R2 dos modelos de 2008, 2011, 2013 e 2017 utilizando os parâmetros 

encontrados na calibração individual (local) de 2015. 

Modelo NSE PBIAS R2 

2008 0,22 -3,20 0,25 

2011 0,01 -15,62 0,29 

2013 -1,01 -35,55 0,42 

2017 -0,93 -40,30 0,54 

Fonte: Autor. 

 

 O modelo calibrado individualmente possui um bom desempenho para representação do 

período que compreende o período de calibração do modelo de 2015. Contudo, os parâmetros 

encontrados não podem ser utilizados em cenários de mudanças de uso do solo, evidenciado 

pelo fraco desempenho destes quando aplicados em modelos de outros anos. 

 A princípio, objetivava-se executar os modelos sequencialmente, com a finalidade de se 

obter uma parametrização global sem a necessidade de se calibrar os modelos individualmente, 

seguindo metodologia empregada no modelo SWAT por diversos autores (KLÖCKING; 

HABERTLANDT, 2002; MILLER ET AL., 2002; MANGO et al., 2011; BIEGER ET AL., 

2015). No entanto, devido à uma limitação da API do framework JAMS e à dificuldade de se 

implementar no código uma forma de se integrar os volumes armazenados nos depósitos ao 

término de um período representado por um conjunto de URHs para dar início à representação 

de um conjunto de URHs subsequente (representação dinâmica de LUCC), optou-se pela 

calibração individual estática dos modelos, cada qual com seu conjunto de URHs e períodos de 

aquecimento próprios. 

 

4.7 Cenários hipotéticos 

 

Os cenários hipotéticos MSE (Modelo Seco/Eucalipto, Figura 57), MSS (Modelo Solo 

exposto/Seco, Figura 58), MCE (Modelo Chuvoso/Eucalipto, Figura 59) e MCS (Modelo 

Chuvoso/Solo exposto, Figura 60) foram executados com os parâmetros temporalmente 

representativos encontrados. 
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Figura 57 – Escoamento simulado para o MSE 

 
Fonte: Autor. 

 

Figura 58 – Escoamento simulado para o MSS 

 
Fonte: Autor 
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Figura 59 – Escoamento simulado para o MCE 

 
Fonte: Autor. 

 

Figura 60 – Escoamento simulado para o MCS 

 
Fonte: Autor. 
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 Observa-se que tanto durante o período chuvoso como no período de estiagem, o modelo 

com solo exposto produziu um volume de escoamento de base superior ao do modelo com 

eucalipto. Também é possível verificar que os picos de vazão são mais acentuados no modelo 

com solo exposto. 

A rugosidade do solo desempenha papel importante no particionamento da água da 

chuva em infiltração e escoamento superficial (VAN ECK et al., 2016; ZEMA et al., 2016; 

WANG et al., 2016). A cobertura vegetal, apesar de atuar como interceptora da precipitação, 

mitigando os efeitos de uma enxurrada, reduz o volume total infiltrado ao final de um evento 

chuvoso, diminuindo a recarga potencial do armazenamento subterrâneo, tendo em vista que 

uma maior parcela da água tende a evapotranspirar. Nesse sentido, áreas de solo exposto 

tornam-se as maiores fontes de recarga de aquíferos (KEESSTRA et al., 2012; PROSDOCIMI 

et al., 2016; ZHAO et al., 2016). 

 

4.8 Setorização do modelo 

 

A setorização do modelo seguiu metodologia análoga à dos outros modelos, com a 

elaboração de dois novos mapas de URHs (Figura 61), um para cada área de drenagem das 

calhas. O período de execução dos modelos foi de 01/01/2012 a 31/12/2017, porém, somente 

existem dados consistidos de vazão das calhas de 26/05/2017 a 24/12/2017 (ROSA, 2018). A 

quantidade de URHs (Tabela 25) é proporcional à extensão e heterogeneidade das áreas 

drenadas.  

 

Figura 61 – URHs para as áreas de drenagem das calhas 1 e 2 

 
Fonte: Autor. 

 

Tabela 25 – Número de URHs geradas para as áreas de drenagem das calhas 

Modelo Número de URHs 

Calha a montante 278 

Calha a jusante 430 

Fonte: Autor. 
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O modelo com os parâmetros temporalmente representativos produziram os 

escoamentos simulados dos gráficos das Figura 62 e Figura 63, e as métricas estatísticas de 

qualidade obtidas nessas simulações estão expressas na Tabela 26.  

 

Figura 62 – Escoamento simulado para a calha 1 

 
Fonte: Autor. 
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Figura 63 – Escoamento simulado para a calha 2 

 
Fonte: Autor. 

 

Tabela 26 – Valores de NSE, PBIAS e R2 para os modelos setorizados das calhas 

Simulação NSE PBIAS R2 

Calha de montante -77,08 118,63 0,15 

Calha de jusante -35,41 118,81 0,12 

Fonte: Autor. 

  

Os parâmetros, calibrados considerando-se as mudanças do uso do solo, não são capazes 

de produzir modelos efetivos quando a área de drenagem é alterada, o que pode ser observado 

pelos valores muito abaixo dos considerados satisfatórios (MORIASI et al., 2008). Valores 

abaixo de zero para NSE indicam que a média é um melhor preditor do escoamento observado 

do que o modelo (desempenho inaceitável) (NASH; SUTCLIFFE, 1970; ASCE, 1993; 

LEGATES; MCCABE, 1999), enquanto valores altos de PBIAS significam que o escoamento 

está sendo superestimado (GUPTA et al., 1999). Para que o modelo seja efetivamente 

setorizável, ou seja, capaz de reproduzir o escoamento em qualquer local dentro de sua área, o 

mesmo deve ser calibrado também espacialmente, para que haja um ajuste apropriado dos 

parâmetros que são afetados pela área drenada, como por exemplo, o armazenamento 

subterrâneo inicial (InitRG). 
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5 CONCLUSÃO 

 

Este trabalho objetivou a criação de um modelo hidrológico chuva-vazão, implementado 

no modelo J2K/JAMS, que considerasse as mudanças históricas de uso e ocupação do solo na 

bacia do Ribeirão da Onça (uma bacia predominantemente agrícola) como fato norteador na 

calibração dos parâmetros de um modelo representativo. 

As constantes mudanças do uso do solo da bacia do Ribeirão da Onça a qualificaram 

como objeto de estudo de grande valia no contexto das hipóteses levantadas por este trabalho. 

A análise da variação das áreas ocupadas pelas culturas evidenciou não somente a sazonalidade 

destas, mas a aleatoriedade das mudanças, impossíveis de serem simuladas por modelos LUCC, 

devido à inexistência de manchas urbanas com crescimento previsível no interior da bacia. 

Durante a etapa de elaboração do modelo, observou-se a fragilidade de modelos 

conceituais, que muito dependem dos dados de entrada na calibração de seus parâmetros. O 

reajuste, por meio de regressão linear tripla, dos valores de nível de água medidos pelo 

transdutor de pressão foi uma das muitas formas de se dar maior consistência aos dados 

utilizados, que advém de múltiplas fontes. 

Inicialmente, foram elaborados quatro modelos independentes (2008, 2011, 2013 e 

2015), em que a única diferença entre eles é o mapa de URHs, com seus respectivos usos de 

solo. Os modelos foram calibrados seis vezes, com 2000 iterações, em que a cada duas 

calibrações, a probabilidade de cruzamento era alterada (90, 70 e 50%), de forma a garantir que 

os modelos encontrassem ótimos locais distintos. Os conjuntos de parâmetros considerados os 

melhores candidatos de cada modelo foram avaliados por meio de aplicação nos demais 

modelos, com valores de NSE variando de 0,15 a 0,43. 

Além disso, um outro programa foi elaborado (GO4) para agrupamento de todos os 

conjuntos de parâmetros produzidos durante as calibrações (48 mil conjuntos). Este programa 

permitiu a visualização dos parâmetros em gráficos de dispersão e plot violino, os quais 

auxiliaram na redução da amplitude de variação dos parâmetros para uma calibração manual, 

que permitiu escolher um conjunto representativo de parâmetros que pudesse ser utilizado em 

qualquer variação de URHs na BRO em termos de uso do solo. 

O conjunto de parâmetros encontrado foi validado, aplicando-se este ao modelo do ano 

de 2017, com URHs correspondentes ao uso do solo deste período. A validação (NSE = 0,26, 

PBIAS = -1,78 e R2 = 0,45) indicou que os parâmetros encontrados, apesar de poderem ser 

utilizados para a simulação do escoamento de base, são incapazes de predizer os picos de vazão 

em eventos chuvosos de alta intensidade. 
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O desempenho aquém do esperado reflete o esforço em se ter um modelo de alta 

representatividade. A grande variabilidade na qualidade dos dados de entrada, seja pela gradual 

degradação dos equipamentos de medição, erros sistemáticos de coleta, desvios de paralaxe, 

entre outros, aliada à amplitude dos dados (10 anos) dificulta a calibração de um modelo 

confiável. Ou seja, quanto maior a representatividade, menor a acurácia do modelo. 

Uma forma de se mitigar os erros do modelo produzido seria dar maior atenção à 

parametrização não-calibrável, como por exemplo, os parâmetros de uso do solo, constatados 

somente por revisão bibliográfica. Porém, os parâmetros não-calibráveis de maior efeito no 

modelo são aqueles relativos ao armazenamento da água subterrânea, o que envolveria um 

empenho significativo para encontrar valores mais realistas da localização das interfaces 

subterrâneas na bacia do Ribeirão da Onça. 

A calibração local efetuada evidenciou a potencialidade do modelo, ao permitir que o 

modelo de 2015, outrora o modelo com a pior simulação de escoamento de base (PBIAS de  -

20,98), passasse a produzir um escoamento satisfatório (PBIAS de -2,83), além de conseguir 

um melhor desempenho na reprodução dos picos do escoamento (NSE de 0,39 para 0,71). 

A aplicação do modelo nos cenários hipotéticos produziu resultados coerentes. O 

escoamento de base maior e os picos de vazão acentuados no modelo com solo exposto (em 

comparação ao modelo com eucalipto) são efeitos corroborados pela literatura. 

A incapacidade de setorizar o modelo é justificada pela existência de parâmetros que 

são apenas coeficientes multiplicativos dos compartimentos de armazenamento, que devem ser 

proporcionais à área drenada. Nesse sentido, para elaborar um modelo setorizável e 

representativo das mudanças de uso do solo, deve-se calibrá-lo não somente temporalmente, 

mas espacialmente. 
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APÊNDICE A – Velocidades e correlações entre os bueiros 

 

Figura 64 – Velocidades e correlações entre os bueiros 

 
Fonte: Autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOLINETE 30

DATA B ESQ B DIR Média Esq Rot/s Média Dir Rot/s VEL ESQUERDO VEL DIREITO ESQ/DIR

07/07/2015 160 154 152 128 129 130 155.33 5.18 129.00 4.30 1.52 1.26 1.20

29/07/2015 150 155 158 125 127 124 154.33 5.14 125.33 4.18 1.51 1.23 1.23

11/08/2015 171 172 174 147 146 145 172.33 5.74 146.00 4.87 1.68 1.43 1.18

25/08/2015 72 71 72 84 85 84 71.67 2.39 84.33 2.81 0.70 0.83 0.85

15/09/2015 37 37 38 40 40 39 37.33 1.24 39.67 1.32 0.37 0.39 0.94

29/09/2015 42 43 42 45 46 46 42.33 1.41 45.67 1.52 0.42 0.45 0.93

15/10/2015 31 30 31 35 36 34 30.67 1.02 35.00 1.17 0.30 0.35 0.88

27/10/2015 43 46 46 49 50 50 45.00 1.50 49.67 1.66 0.44 0.49 0.91

10/11/2015 127 122 124 117 117 115 124.33 4.14 116.33 3.88 1.22 1.14 1.07

24/11/2015 122 120 124 136 140 139 122.00 4.07 138.33 4.61 1.19 1.35 0.88

22/12/2015 102 102 102 100 102 103 102.00 3.40 101.67 3.39 1.00 1.00 1.00

21/01/2016 154 149 152 151 146 146 151.67 5.06 147.67 4.92 1.48 1.44 1.03

02/02/2016 200 203 201 167 166 167 201.33 6.71 166.67 5.56 1.97 1.63 1.21

16/02/2016 175 175 172 192 187 191 174.00 5.80 190.00 6.33 1.70 1.86 0.92

08/03/2016 208 204 201 181 187 187 204.33 6.81 185.00 6.17 1.99 1.81 1.10

22/03/2016 186 189 186 175 175 178 187.00 6.23 176.00 5.87 1.83 1.72 1.06

05/04/2016 194 200 200 172 172 173 198.00 6.60 172.33 5.74 1.93 1.68 1.15

20/04/2016 148 144 144 136 138 137 145.33 4.84 137.00 4.57 1.42 1.34 1.06

17/05/2016 180 180 181 166 164 165 180.33 6.01 165.00 5.50 1.76 1.61 1.09

14/06/2016 201 201 201 192 191 192 201.00 6.70 191.67 6.39 1.96 1.87 1.05

28/06/2016 187 189 186 185 182 182 187.33 6.24 183.00 6.10 1.83 1.79 1.02

26/07/2016 189 189 185 173 173 170 187.67 6.26 172.00 5.73 1.83 1.68 1.09

09/08/2016 154 151 151 144 145 143 152.00 5.07 144.00 4.80 1.49 1.41 1.06

25/08/2016 119 116 115 122 121 120 116.67 3.89 121.00 4.03 1.14 1.18 0.96

08/09/2016 65 63 65 72 72 71 64.33 2.14 71.67 2.39 0.63 0.70 0.90

22/09/2016 64 68 67 72 72 73 66.33 2.21 72.33 2.41 0.65 0.71 0.92

06/10/2016 64 69 66 77 77 70 66.33 2.21 74.67 2.49 0.65 0.73 0.89

20/10/2016 62 64 62 73 70 66 62.67 2.09 69.67 2.32 0.62 0.68 0.90

10/11/2016 74 72 73 73 72 72 73.00 2.43 72.33 2.41 0.72 0.71 1.01

24/11/2016 61 60 61 73 74 73 60.67 2.02 73.33 2.44 0.60 0.72 0.83

Média 1.01

N Rotações
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APÊNDICE B – Discretização da bacia em URHs 

 

A discretização da bacia em URHs é feita utilizando a ferramenta HRU-web no 

intecral.uni-jena.de/hruweb (Figura 65), a qual foi desenvolvida como uma alternativa baseada 

em web ao plugin do QGIS, GRASS-HRU, que teve sua manutenção suspensa. 

 

Figura 65 – Ferramenta de discretização de bacias, HRUweb 

 
Fonte: Autor. 

 

 O primeiro passo (Figura 66) é a inserção dos arquivos que serão sobrepostos, sendo 

eles: modelo digital de elevação (DEM), localização das estações fluviométricas (Gauges), 

mapa de uso e ocupação do solo (Landuse), mapa de solos (Soil) e mapa geológico (Geology). 

Esses arquivos devem estar na mesma projeção (utilizou-se WGS 84 UTM Zona 23). 

 

Figura 66 – Inserção dos arquivos base no HRUweb 

 
Fonte: Autor. 
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Em seguida, deve-se realizar o upload desses arquivos, e indicar a região onde está 

localizada a bacia de interesse (Figura 67). 

 

Figura 67 – Localização da bacia no HRUweb 

 
Fonte: Autor. 

  

Após preencher os vazios no Modelo Digital de Elevação e reclassificar os dados de 

declividade e aspecto (caso necessário), deve-se indicar o número de pixels que compõe a 

menor sub-bacia a ser delineada (Figura 68). Apesar de arbitrário, valores próximos a 1000 

produzem resultados razoáveis, com uma quantidade não muito grande de sub-bacias (para uma 

resolução SRTM 30 m).  

 

Figura 68 – Indicação da quantidade de pixels que compõe a menor sub-bacia 

 
Fonte: Autor. 

 

 Então, realoca-se a posição da estação fluviométrica (quando necessário) para que 

coincida com o talvegue gerado mais próximo (Figura 69). 
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Figura 69 – Reposicionamento da estação fluviométrica 

 
Fonte: Autor. 

 

 A etapa seguinte consiste em definir a quantidade de pixels para a menor URH que será 

criada (Figura 70). Arabi et al. (2006) recomendam que as URHs tenham ao menos 0,04% da 

área da bacia hidrográfica. Sendo assim, optou-se por utilizar 34 pixels, que equivalem a uma 

área de 0,02 km2 em um SRTM de 30 m de resolução, visto que a área da bacia que drena para 

o ponto de amostragem é de 53,3 km2. 

 

Figura 70 – Especificação do número de pixels da menor URH gerada 

 
Fonte: Autor. 

 

 As etapas posteriores não exigem nenhum tipo de dado de entrada do usuário, sendo 

que, ao final, é possível baixar os resultados (Figura 71). 
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Figura 71 – Download dos resultados 

 
Fonte: Autor. 
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APÊNDICE C – Código em Python que permite analisar a correlação entre os dados 

hidrológicos e climáticos da bacia 

 

# -*- coding: utf-8 -*- 

from pandas import read_csv as pd 

import os 

import matplotlib.pyplot as plt 

#import matplotlib.dates as mdates 

#import datetime as datetime 

#from math import sqrt 

#from sklearn.metrics import 

mean_squared_error 

from scipy.stats.stats import pearsonr 

from datetime import datetime 

import sys 

from PyQt5.QtWidgets import QLabel, 

QDateEdit, QPushButton, QVBoxLayout, 

QHBoxLayout, QApplication, QWidget 

from PyQt5.Qt import QCheckBox, 

QFileDialog 

from PyQt5.QtCore import QDate, Qt 

from numpy import poly1d, polyfit 

 

lini = pd('Base\orun_lini.csv', 

sep=';',header=None) 

adcp = pd('Base\orun_adcp.csv', 

sep=';',header=None) 

moli = pd('Base\orun_moli.csv', 

sep=';',header=None) 

linimoli = pd('Base\orun_lini_moli.csv', 

sep=';',header=None) 

linisb = pd('Base\orun_lini_s_barragens.csv', 

sep=';',header=None) 

linisbn = 

pd('Base\orun_lini_s_barragens_novo.csv', 

sep=';',header=None) 

calha1 = pd('Base\orun_calha_1.csv', 

sep=';',header=None) 

calha2 = pd('Base\orun_calha_2.csv', 

sep=';',header=None) 

precipCR = pd('Base\precip_CR.csv', 

sep=';',header=None) 

precipCRR = pd('Base\precip_CR_recuo.csv', 

sep=';',header=None) 

precipMA = pd('Base\precip_MA.csv', 

sep=';',header=None) 

precipANA = pd('Base\precip_ANA.csv', 

sep=';',header=None) 

precipSTO = pd('Base\precip_STO.csv', 

sep=';',header=None) 

precipSTO2 = pd('Base\precip_STO2.csv', 

sep=';',header=None) 

n = 1 

lista = [lini, adcp, moli, linimoli, linisb, linisbn, 

calha1, calha2, n, n, precipCR, precipCRR, 

precipMA, precipANA, precipSTO, 

precipSTO2] 

lista2 = ["Pressure transducer", "ADCP", 

"Current meter", "Pressure 

transducer+current meter", "Pressure 

transducer no dam", "Pressure transducer no 

dam new C", "Parshall up", "Parshall down", 

"", "", "", "CRHEA", "CRHEA delay", "ANA", 

"Santo Ignacio", "Santo Ignacio 2"] 

lista3 = ["Runoff (m³/s)", "Rain(mm)"] 

 

class First(QWidget): 

    file1 = "" 

    file2 = "" 
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    def __init__(self): 

        super().__init__() 

         

        self.init_ui() 

         

    def init_ui(self): 

        self.lbl = QLabel("Choose one as the first 

CSV\n_____________\nFirst 

CSV\n_____________\nRunoff:")  #Os 

widgets da interface são criados aqui 

        self.opt1 = QCheckBox("Pressure 

transducer") 

        self.opt2 = QCheckBox("ADCP") 

        self.opt3 = QCheckBox("Current meter") 

        self.opt4 = QCheckBox("Pressure 

transducer with damming periods replaced by 

Current meter") 

        self.opt5 = QCheckBox("Pressure 

transducer with damming replaced by no 

data") 

        self.opt6 = QCheckBox("Pressure 

transducer no dam (new coefficients)") 

        self.opt7 = QCheckBox("Upstream 

Parshall flume") 

        self.opt8 = QCheckBox("Downstream 

Parshall flume") 

        self.lbl12 = QLabel("Rain:") 

        self.opta = QCheckBox("CRHEA") 

        self.optb = QCheckBox("CRHEA delayed 

one day") 

        self.optc = QCheckBox("Monte Alegre") 

        self.optd = QCheckBox("ANA") 

        self.opte = QCheckBox("Santo Ignacio de 

Loyola") 

        self.optf = QCheckBox("Santo Ignacio de 

Loyola 2") 

        self.lbllinha = QLabel("Choose one as the 

second CSV\n_____________\nSecond 

CSV\n_____________\nRunoff:") 

        self.opt11 = QCheckBox("Pressure 

transducer") 

        self.opt22 = QCheckBox("ADCP") 

        self.opt33 = QCheckBox("Current 

meter") 

        self.opt44 = QCheckBox("Pressure 

transducer with damming periods replaced by 

Current meter") 

        self.opt55 = QCheckBox("Pressure 

transducer with damming replaced by no 

data") 

        self.opt66 = QCheckBox("Pressure 

transducer no dam (new coefficients)") 

        self.opt77 = QCheckBox("Upstream 

Parshall flume") 

        self.opt88 = QCheckBox("Downstream 

Parshall flume") 

        self.lbl22 = QLabel("Rain:") 

        self.optaa = QCheckBox("CRHEA") 

        self.optbb = QCheckBox("CRHEA 

delayed one day") 

        self.optcc = QCheckBox("Monte Alegre") 

        self.optdd = QCheckBox("ANA") 

        self.optee = QCheckBox("Santo Ignacio 

de Loyola") 

        self.optff = QCheckBox("Santo Ignacio 

de Loyola 2") 

        self.optload1 = QPushButton("Load 

custom CSV #1") 

        self.optload1.setToolTip("Tooltip:\n-

Leave all other checkboxes unselected if you 

want to use custom data\n-The data should 

start at 01/01/2000 and end at 31/12/2017\n-

The first column should include the dates and 
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the second column the data\n-Empty or invalid 

data should be replaced by -9999") 

        self.optl1 = QCheckBox("Rainfall? 

(Leave unchecked if runoff)") 

        self.fname1 = QLabel("") 

        self.optload2 = QPushButton("Load 

custom CSV #2") 

        self.optload2.setToolTip("Tooltip:\n-

Leave all other checkboxes unselected if you 

want to use custom data\n-The data should 

start at 01/01/2000 and end at 31/12/2017\n-

The first column should include the dates and 

the second column the data\n-Empty or invalid 

data should be replaced by -9999") 

        self.optl2 = QCheckBox("Rainfall? 

(Leave unchecked if runoff)") 

        self.fname2 = QLabel("") 

        self.lblpear = QLabel("") 

        self.lblaviso = QLabel("") 

        self.iniData = QDateEdit(self) 

        self.finData = QDateEdit(self) 

        self.btn = QPushButton("Pearson and 2-

tailed p test") 

        self.varr = QPushButton("Pearson time 

series and gradient") 

        self.temp = QPushButton("Time series 

(Only the first CSV)") 

        self.temp_comp = 

QPushButton("Comparative time series") 

        self.disp = QPushButton("Scatter chart") 

                 

        vboxM = QVBoxLayout()   

#Posicionamento dos widgets nas caixas 

verticais e horizontais da janela. 

        vbox = QVBoxLayout() 

        vbox2 = QVBoxLayout() 

        vbox3 = QVBoxLayout() 

        hbox = QHBoxLayout() 

        hbox2 = QHBoxLayout() 

        hbox3 = QHBoxLayout() 

        vbox.addWidget(self.lbl) 

        vbox.addWidget(self.opt1) 

        vbox.addWidget(self.opt2) 

        vbox.addWidget(self.opt3) 

        vbox.addWidget(self.opt4) 

        vbox.addWidget(self.opt5) 

        vbox.addWidget(self.opt6) 

        vbox.addWidget(self.opt7) 

        vbox.addWidget(self.opt8) 

        vbox.addWidget(self.lbl12) 

        vbox.addWidget(self.opta) 

        vbox.addWidget(self.optb) 

        vbox.addWidget(self.optc) 

        vbox.addWidget(self.optd) 

        vbox.addWidget(self.opte) 

        vbox.addWidget(self.optf) 

        vbox.addWidget(self.optload1) 

        vbox.addWidget(self.optl1) 

        vbox.addWidget(self.fname1) 

        vbox3.addWidget(self.iniData) 

        vbox3.addWidget(self.finData) 

        vbox3.addWidget(self.btn) 

        vbox3.addWidget(self.varr) 

        vbox3.addWidget(self.temp) 

        vbox3.addWidget(self.temp_comp) 

        vbox3.addWidget(self.disp) 

        vbox3.addWidget(self.lblpear) 

        vbox3.addWidget(self.lblaviso) 

        hbox.addLayout(vbox) 

        vbox2.addWidget(self.lbllinha) 

        vbox2.addWidget(self.opt11) 

        vbox2.addWidget(self.opt22) 

        vbox2.addWidget(self.opt33) 

        vbox2.addWidget(self.opt44) 
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        vbox2.addWidget(self.opt55) 

        vbox2.addWidget(self.opt66) 

        vbox2.addWidget(self.opt77) 

        vbox2.addWidget(self.opt88) 

        vbox2.addWidget(self.lbl22) 

        vbox2.addWidget(self.optaa) 

        vbox2.addWidget(self.optbb) 

        vbox2.addWidget(self.optcc) 

        vbox2.addWidget(self.optdd) 

        vbox2.addWidget(self.optee) 

        vbox2.addWidget(self.optff) 

        vbox2.addWidget(self.optload2) 

        vbox2.addWidget(self.optl2) 

        vbox2.addWidget(self.fname2) 

         

        hbox.addLayout(hbox2) 

        hbox3.addLayout(vbox3) 

        hbox2.addLayout(vbox2) 

        vboxM.addLayout(hbox) 

        vboxM.addLayout(hbox3) 

         

        hbox.setAlignment(Qt.AlignTop) 

        hbox2.setAlignment(Qt.AlignTop) 

        vbox.setAlignment(Qt.AlignTop) 

        vbox2.setAlignment(Qt.AlignTop) 

        hbox3.setAlignment(Qt.AlignCenter) 

        #vbox.addStretch(1) 

         

        self.setLayout(vboxM)   #Widget 'mãe' é 

instanciado 

        self.finData.setDate(QDate(2017, 12, 31))   

#Configura o segundo Widget de data para 

31/12/2017 

         

        #As linhas abaixo definem quais métodos 

são chamados e quais argumentos são 

utilizados quando os botões são pressionados. 

        self.optload1.clicked.connect(lambda: 

self.arquivo1(self.fname1)) 

        self.optload2.clicked.connect(lambda: 

self.arquivo2(self.fname2)) 

        self.btn.clicked.connect(lambda: 

self.btn_clk(self.cBoxes1(), self.cBoxes2(), 

self.lblpear, self.iniData, self.finData, 

self.lblaviso)) 

        self.varr.clicked.connect(lambda: 

self.varr_clk(self.cBoxes1(), self.cBoxes2(), 

self.lblpear, self.iniData, self.finData, 

self.lblaviso)) 

        self.temp.clicked.connect(lambda: 

self.temp_clk(self.cBoxes1(),  self.lblpear, 

self.iniData, self.finData, self.lblaviso)) 

        self.temp_comp.clicked.connect(lambda: 

self.temp_comp_clk(self.cBoxes1(), 

self.cBoxes2(), self.lblpear, self.iniData, 

self.finData, self.lblaviso, First.file1, 

First.file2, self.lBox1(), self.lBox2())) 

        self.disp.clicked.connect(lambda: 

self.disp_clk(self.cBoxes1(), self.cBoxes2(), 

self.lblpear, self.iniData, self.finData, 

self.lblaviso)) 

         

        self.show() 

 

         

    def lBox1(self):    #Retorna a opção 

selecionada abaixo do botão 'Load custom 

CSV #1' (Runoff ou rainfall) 

        if(self.optl1.isChecked()): 

            return 1 

        else: 

            return 0 

         

    def lBox2(self):    #Retorna a opção 
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selecionada abaixo do botão 'Load custom 

CSV #2' (Runoff ou rainfall) 

        if(self.optl2.isChecked()): 

            return 1 

        else: 

            return 0 

 

    def cBoxes1(self):  #Retorna a opção 

selecionada na coluna da esquerda 

        if(self.opt1.isChecked()): 

            return 0 

        if(self.opt2.isChecked()): 

            return 1 

        if(self.opt3.isChecked()): 

            return 2 

        if(self.opt4.isChecked()): 

            return 3 

        if(self.opt5.isChecked()): 

            return 4 

        if(self.opt6.isChecked()): 

            return 5 

        if(self.opt7.isChecked()): 

            return 6 

        if(self.opt8.isChecked()): 

            return 7 

        if(self.opta.isChecked()): 

            return 10 

        if(self.optb.isChecked()): 

            return 11 

        if(self.optc.isChecked()): 

            return 12 

        if(self.optd.isChecked()): 

            return 13 

        if(self.opte.isChecked()): 

            return 14 

        if(self.optf.isChecked()): 

            return 15 

        else: 

            return -1 

     

    def cBoxes2(self):  #Retorna a opção 

selecionada na coluna da direita 

        if(self.opt11.isChecked()): 

            return 0 

        if(self.opt22.isChecked()): 

            return 1 

        if(self.opt33.isChecked()): 

            return 2 

        if(self.opt44.isChecked()): 

            return 3 

        if(self.opt55.isChecked()): 

            return 4 

        if(self.opt66.isChecked()): 

            return 5 

        if(self.opt77.isChecked()): 

            return 6 

        if(self.opt88.isChecked()): 

            return 7 

        if(self.optaa.isChecked()): 

            return 10 

        if(self.optbb.isChecked()): 

            return 11 

        if(self.optcc.isChecked()): 

            return 12 

        if(self.optdd.isChecked()): 

            return 13 

        if(self.optee.isChecked()): 

            return 14 

        if(self.optff.isChecked()): 

            return 15 

        else: 

            return -1 

         

    def arquivo1(self, fn1):    #Método que abre 
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janela de diálogo para leitura de arquivos 

('Load Custom CSV #1'). 

        options = QFileDialog.Options() 

        options |= 

QFileDialog.DontUseNativeDialog 

        fileName, _ = 

QFileDialog.getOpenFileName(self,"QFileDia

log.getOpenFileName()", "","All Files 

(*);;Comma-separated values (*.csv)", 

options=options) 

        if fileName: 

            fn1.setText("File name: " + 

os.path.basename(fileName)) 

            First.file1 = fileName 

              

    def arquivo2(self, fn2):    #Igual ao método 

anterior, porém para o botão de 'Load Custom 

CSV #2'. 

        options = QFileDialog.Options() 

        options |= 

QFileDialog.DontUseNativeDialog 

        fileName, _ = 

QFileDialog.getOpenFileName(self,"QFileDia

log.getOpenFileName()", "","All Files 

(*);;Comma-separated values (*.csv)", 

options=options) 

        if fileName: 

            fn2.setText("File name: " + 

os.path.basename(fileName)) 

            First.file2 = fileName 

     

    def sArray(self, b1, b2, ini, fin): #Cria duas 

colunas com os dados b1 e b2, permitindo a 

entrada apenas de dados não-nulos. 

        arr = []    #A ser usado como matriz de 

dados. 

        column0 = [] 

        column1 = [] 

        column2 = [] 

        for i in range(ini, fin): 

            if(b1[1][i] != -9999 and b2[1][i] != -

9999): 

                column0.append(b1[0][i]) 

                column1.append(b1[1][i]) 

                column2.append(b2[1][i]) 

                arr.append(column0) 

                arr.append(column1) 

                arr.append(column2) 

        return arr 

     

    def uniArray(self, b1, ini, fin):   #Cria uma 

coluna com os dados b1, permitindo a entrada 

apenas de dados não-nulos. 

        arr = [] 

        column0 = [] 

        column1 = [] 

        for i in range(ini, fin): 

            if(b1[1][i] != -9999): 

                column0.append(b1[0][i]) 

                column1.append(b1[1][i]) 

                arr.append(column0) 

                arr.append(column1) 

        return arr 

     

    def aData(self, m, dat, lbl):   #Retorna o 

índice da matriz onde se encontra a data 

requerida 

        for i in range(len(m)): 

            if(m[i] == dat): 

                print(i) 

                lbl.setText("") 

                if(m[i] != -9999): 

                    return i 

            if(i >= len(m)-1): 



143 

 

                lbl.setText("Date out of bounds! 

Using the final date...") 

                print(i) 

                return len(m) 

     

    def cData(self, cd):    #Converte a lista de 

datas da classe str para datetime.datetime (para 

ser usado pelo matplotlib) 

        dataC = [] 

        for i in range(len(cd)): 

            dataC.append(datetime.strptime(cd[i], 

'%d/%m/%Y')) 

        return dataC 

     

    def fDiff(self, datas, dados):  #Calcula a 

diferença em dias entre dois pares de dados 

consecutivos e retorna o gradiente. 

        b = [] 

        for i in range(1, len(datas)): 

            deltaT = (datas[i] - datas[i-1]).days 

            b.append(abs(dados[i] - dados[i-

1])/deltaT) 

        return b 

     

    def pearFunc(self, ini, fin, b1, b2, lblaviso): 

#Calcula o valor da correlação de pearson e do 

teste p bicaudal entre duas séries completas. 

        iData = ini.date().toString('dd/MM/yyyy') 

        fData = fin.date().toString('dd/MM/yyyy') 

        iniData = self.aData(b1[0], iData, 

lblaviso) 

        finData = self.aData(b1[0], fData, 

lblaviso) 

        matr = self.sArray(b1, b2, iniData, 

finData) 

     

        if(len(matr) <= 1): 

            lblaviso.setText("The data series have 

no concurrent data!") 

        else: 

            pear = pearsonr(matr[1], matr[2]) 

            texto = "Pearson: " + str(pear[0]) + 

"\n2-tailed p test: " + str(pear[1]) 

            lblaviso.setText(texto) 

                 

    def btn_clk(self, c1, c2, lbl, ini, fin, 

lblaviso): #Executado quando o botão 'Pearson 

and 2-tailed p test' é pressionado. 

        if(c1 == -1 or c2 == -1): 

            lblaviso.setText("Please choose one 

CSV on each column!") 

        else: 

            b1 = lista[c1]  #Extrai para b1 o CSV 

da lista no índice c1 

            b2 = lista[c2]  #Extrai para b2 o CSV 

da lista no índice c2 

            self.pearFunc(ini, fin, b1, b2, lblaviso) 

     

    def gradient(self, ini, fin, b1, b2, lblaviso): 

#Calcula e exibe o gráfico da correlação linear 

variando no tempo e do gradiente da 

correlação linear (diferenças finitas). 

        iData = ini.date().toString('dd/MM/yyyy') 

        fData = fin.date().toString('dd/MM/yyyy') 

        iniData = self.aData(b1[0], iData, 

lblaviso) 

        finData = self.aData(b1[0], fData, 

lblaviso) 

        matr = self.sArray(b1, b2, iniData, 

finData) 

        datas = matr[0][3:-1] 

        pear_list = [] 

             

        if(len(matr) <= 1): #Se as matrizes não 
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possuírem dados coincidentes em quantidade 

suficiente (maior que um) 

            lblaviso.setText("The data series have 

no concurrent data!") 

        else: 

            lblaviso.setText("Generating graph...") 

            for i in range(3, len(matr[0])-1): 

                pear = pearsonr(matr[1][0:i], 

matr[2][0:i]) 

                pear_list.append(pear[0]) 

            dataConv = self.cData(datas) 

            deriv = self.fDiff(dataConv, pear_list)   

            fig, ax1 = plt.subplots() 

            ax1.plot(dataConv, pear_list, 

color="green") 

            ax1.set_ylabel('Pearson linear 

correlation') 

            ax2 = ax1.twinx() 

            ax2.scatter(dataConv[1:], deriv, 

color="blue", s=15, marker="D") 

            ax2.set_ylabel('Gradient') 

            axes = plt.gca() 

            axes.autoscale(enable=True) 

            plt.setp(ax1.get_xticklabels(), 

rotation=15) 

            fig.tight_layout() 

            plt.show() 

     

    def varr_clk(self, c1, c2, lbl, ini, fin, 

lblaviso):    #Executado quando o botão 

'Pearson time series and gradient' é 

pressionado. 

        if(c1 == -1 or c2 == -1): 

            lblaviso.setText("Please choose one 

CSV on each column!") 

        else: 

            b1 = lista[c1]  #Extrai para b1 o CSV 

da lista no índice c1 

            b2 = lista[c2]  #Extrai para b2 o CSV 

da lista no índice c2 

            self.gradient(ini, fin, b1, b2, lblaviso) 

         

    def temporal1(self, ini, fin, b1, c1, 

lblaviso):    #Exibe o gráfico de uma série 

temporal. 

        iData = ini.date().toString('dd/MM/yyyy') 

        fData = fin.date().toString('dd/MM/yyyy') 

        iniData = self.aData(b1[0], iData, 

lblaviso) 

        finData = self.aData(b1[0], fData, 

lblaviso) 

        matr = self.uniArray(b1, iniData, finData) 

             

        if(len(matr) <= 1): #Se as matrizes não 

possuírem dados coincidentes em quantidade 

suficiente (maior que um) 

            lblaviso.setText("The data series have 

no concurrent data!") 

             

        else: 

            datas = matr[0] 

            dataConv = self.cData(datas) 

            fig, ax1 = plt.subplots() 

            if(c1 >= 10): 

                ax1.bar(dataConv, matr[2], 

width=10, color="blue") 

                ax1.set_ylabel('Rain (mm) ' + 

lista2[c1]) 

            else: 

                ax1.plot(dataConv, matr[1], 

color="green") 

                ax1.set_ylabel('Runoff (m³/s) ' + 

lista2[c1]) 

            axes = plt.gca() 
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            axes.autoscale(enable=True) 

            plt.setp(ax1.get_xticklabels(), 

rotation=15) 

             

            fig.tight_layout() 

            plt.show() 

     

     

     

    def temp_clk(self, c1, lbl, ini, fin, lblaviso):    

#Executado quando o botão 'Time series (Only 

the first CSV)' é pressionado. 

        if(c1 == -1): 

            lblaviso.setText("Please choose one 

CSV on the first column!") 

        else: 

            b1 = lista[c1]  #Extrai para b1 o CSV 

da lista no índice c1 

            self.temporal1(ini, fin, b1, c1, lblaviso) 

       

    def temporal2(self, ini, fin, b1, b2, c1, c2, 

lblaviso):    #Exibe o gráfico comparativo de 

duas séries temporais. 

        iData = ini.date().toString('dd/MM/yyyy') 

        fData = fin.date().toString('dd/MM/yyyy') 

        iniData = self.aData(b1[0], iData, 

lblaviso) 

        finData = self.aData(b1[0], fData, 

lblaviso) 

        matr = self.sArray(b1, b2, iniData, 

finData) 

             

        if(len(matr) <= 1): #Se as matrizes não 

possuírem dados coincidentes em quantidade 

suficiente (maior que um) 

            lblaviso.setText("The data series have 

no concurrent data!") 

         

        else: 

            datas = matr[0] 

            dataConv = self.cData(datas) 

            fig, ax1 = plt.subplots() 

            if((c1 >= 10 and c2 >= 10) or (c1 < 10 

and c2 < 10)): 

                if(c1 >= 10): 

                    plt.plot(dataConv, matr[1],'g^', 

dataConv, matr[2], 'bs') 

                    plt.ylabel("Rain (mm) " + 

lista2[c1] + " => (green) " + lista2[c2] + " => 

(blue)") 

                else: 

                    plt.plot(dataConv, matr[1], 'green', 

dataConv, matr[2], 'blue') 

                    plt.ylabel("Runoff (m³/s) " + 

lista2[c1] + " => (green) " + lista2[c2] + " => 

(blue)") 

     

                plt.show() 

                     

            else:     

                fig, ax1 = plt.subplots() 

                if(c1 >= 10): 

                    ax1.bar(dataConv, matr[1], 

width=1, color="green") 

                    ax1.set_ylabel('Rain (mm) ' + 

lista2[c1], color="green") 

                else: 

                    ax1.plot(dataConv, matr[1], 

color="green") 

                    ax1.set_ylabel('Runoff (m³/s) ' + 

lista2[c1], color="green") 

                    axes = plt.gca() 

                if(c1 >= 10): 

                    axes.invert_yaxis() 
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                ax2 = ax1.twinx() 

                         

                if(c2 >= 10): 

                    ax2.bar(dataConv, matr[2], 

width=1, color="blue") 

                    ax2.set_ylabel('Rain (mm) ' + 

lista2[c2], color="blue") 

                else: 

                    ax2.plot(dataConv, matr[2], 

color="blue") 

                    ax2.set_ylabel('Runoff (m³/s) ' + 

lista2[c2], color="blue") 

                axes = plt.gca() 

                if(c2 >= 10): 

                    axes.invert_yaxis() 

                 

                         

                axes.autoscale(enable=True) 

                plt.setp(ax1.get_xticklabels(), 

rotation=15) 

                 

                fig.tight_layout() 

                plt.show() 

       

    def temp_comp_clk(self, c1, c2, lbl, ini, fin, 

lblaviso, f1, f2, l1, l2):   #Executado quando o 

botão 'Comparative time series' é pressionado. 

        if(c1 == -1 or c2 == -1): 

            if((f1 != "") and (f2 != "")): 

                d1 = pd(f1, sep=';', header=None) 

                d2 = pd(f2, sep=';', header=None) 

                self.temporal2(ini, fin, d1, d2, c1, c2, 

lblaviso) 

            else: 

                lblaviso.setText("Please choose one 

CSV on each column!") 

        else: 

            b1 = lista[c1]  #Extrai para b1 o CSV 

da lista no índice c1 

            b2 = lista[c2]  #Extrai para b2 o CSV 

da lista no índice c2 

            self.temporal2(ini, fin, b1, b2, c1, c2, 

lblaviso) 

         

    def dispersao(self, ini, fin, b1, b2, c1, c2, 

lblaviso):    #Exibe o gráfico de dispersão de 

duas séries temporais. 

        iData = ini.date().toString('dd/MM/yyyy') 

        fData = fin.date().toString('dd/MM/yyyy') 

        iniData = self.aData(b1[0], iData, 

lblaviso) 

        finData = self.aData(b1[0], fData, 

lblaviso) 

        matr = self.sArray(b1, b2, iniData, 

finData) 

             

        if(len(matr) <= 1): #Se as matrizes não 

possuírem dados coincidentes em quantidade 

suficiente (maior que um) 

            lblaviso.setText("The data series have 

no concurrent data!") 

             

        else: 

            fit = polyfit(matr[1], matr[2], 1) 

            m, b = polyfit(matr[1], matr[2], 1) 

#Extrai os coeficientes angular e linear, 

respectivamente, da regressão linear. 

            fit_fn = poly1d(fit) 

            fig, ax1 = plt.subplots() 

            ax1.scatter(matr[1], matr[2], s=10, 

color="green", marker='x') 

            ax1.plot(matr[1], fit_fn(matr[1]), '--k') 

            texto = "m:" + str(m) + "\nb: " + str(b) 

            ax1.text(0.5, 0.5, texto, fontsize=12, 
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horizontalalignment='center', 

verticalalignment='top', 

transform=ax1.transAxes) 

            if(c1 >= 10): 

                ax1.set_xlabel('Rain (mm) ' + 

lista2[c1]) 

            else: 

                ax1.set_xlabel('Runoff (m³/s) ' + 

lista2[c1])             

            if(c2 >= 10): 

                ax1.set_ylabel('Rain (mm) ' + 

lista2[c2]) 

            else: 

                ax1.set_ylabel('Runoff (m³/s) ' + 

lista2[c2]) 

            axes = plt.gca() 

            axes.autoscale(enable=True)         

            fig.tight_layout() 

            plt.show() 

     

    def disp_clk(self, c1, c2, lbl, ini, fin, 

lblaviso):    #Executado quando o botão 

'Scatter chart' é pressionado. 

        if(c1 == -1 or c2 == -1): 

            lblaviso.setText("Please choose one 

CSV on each column!") 

        else: 

            b1 = lista[c1]  #Extrai para b1 o CSV 

da lista no índice c1 

            b2 = lista[c2]  #Extrai para b2 o CSV 

da lista no índice c2 

            self.dispersao(ini, fin, b1, b2, c1, c2, 

lblaviso) 

         

app = QApplication(sys.argv) 

a_window = First() 

sys.exit(app.exec_()) 
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APÊNDICE D – Código em Python que permite visualizar a distribuição dos 

parâmetros dos modelos após múltiplas calibrações 

 

import sys 

import os 

import matplotlib.pyplot as plt 

from threading import Timer 

from PyQt5.QtWidgets import QLabel, 

QPushButton, QVBoxLayout, QApplication, 

QWidget, QInputDialog 

from PyQt5.Qt import QFileDialog 

from PyQt5.QtCore import Qt 

 

count = 0 

paramNames = [] 

pathList = [] 

optList = [] 

opt2008 = [] 

opt2011 = [] 

opt2013 = [] 

opt2015 = [] 

candList = [] 

paramList = [] 

optList.extend((opt2008, opt2011, opt2013, 

opt2015)) 

vbox = QVBoxLayout() 

candidatos = 2000 

 

class Arrastar(QPushButton):    #Classe que 

permite arrastar os arquivos para serem lidos 

pelo programa. 

    def __init__(self, title, parent): 

        super().__init__(title, parent) 

        self.setAcceptDrops(True) 

 

    def dragEnterEvent(self, event):    

#Verifica se os arquivos arrastados possuem 

localizador URL. 

        if(event.mimeData().hasUrls()): 

            event.accept() 

        else: 

            event.ignore() 

     

    def dropEvent(self, event): #Adiciona cada 

URL dos arquivos arrastados a uma lista global 

pathList 

        for url in event.mimeData().urls(): 

            path = url.toLocalFile() 

            if(os.path.isfile(path)): 

                pathList.append(path) 

     

    def mousePressEvent(self, e):   #Permite 

que o usuário use um dialógo de abertura de 

arquivos comum, caso prefira clicar no botão 

ao invés de arrastar arquivos. 

        super().mousePressEvent(e) 

        if e.button() == Qt.LeftButton: 

            options = QFileDialog.Options() 

            options |= 

QFileDialog.DontUseNativeDialog 

            fileNames, _ = 

QFileDialog.getOpenFileNames(self,"QFileDi

alog.getOpenFileName()", "","All Files 

(*);;Comma-separated values (*.csv)", 

options=options) 

            if fileNames: 

                for i in range(len(fileNames)): 

                    pathList.append(fileNames[i]) 

        Janela.adNome(self) 
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class Janela(QWidget):  #Classe principal 

contendo os demais botões, textos e funções. 

    def __init__(self): #MÉTODO 

MINIMIZADO: Executa o método init_ui ao 

instanciar a classe Janela. 

        super().__init__() 

        self.init_ui() 

         

    def init_ui(self):  #MÉTODO 

MINIMIZADO: Acrescenta e posiciona todos 

os 'widgets' na janela principal 

        self.titulo = QLabel("Click 'Execute' to 

look for a global optimal set of parameters")  

#Criando os elementos que compõem a janela 

        self.load = Arrastar("\nDrag the set of 

optimizer files here or click to browse for 

them\n", self) 

        self.load.setToolTip("Tooltip:\n-Make 

sure the first four characters of all file names 

represent the year of the model (e.g. 

2011_09)\n-Only use files created through 

OPTAS") 

        self.display = QPushButton("Display file 

names") 

        self.candidBotao = 

QPushButton("Change number of candidates") 

        self.run = QPushButton("\nExecute\n") 

        self.clear = QPushButton("Clear") 

        self.scat = QPushButton("Display scatter 

chart") 

        self.violin = QPushButton("Display violin 

plot") 

        self.lbl = QLabel("", self) 

        self.val = QLabel("\nNumber of possible 

candidates on each optimal.dat: " + 

str(candidatos)) 

        self.files = QLabel("") 

         

        vbox.addWidget(self.titulo) #Adicionando 

os primeiros elementos à janela 

        vbox.addWidget(self.load) 

        vbox.addWidget(self.display) 

        vbox.addWidget(self.candidBotao) 

        vbox.addWidget(self.clear) 

        vbox.addWidget(self.run) 

        vbox.addWidget(self.val) 

        vbox.addWidget(self.lbl) 

        vbox.addWidget(self.files) 

         

        vbox.setAlignment(Qt.AlignTop) 

        self.setLayout(vbox) 

         

        self.display.clicked.connect(lambda: 

self.displayF(self.files, pathList))   

#Direcionando os botões aos métodos que irão 

executar. 

        self.clear.clicked.connect(lambda: 

self.limpar(self.lbl, self.files)) 

        self.run.clicked.connect(lambda: 

self.executar(self.lbl, vbox, pathList)) 

        self.scat.clicked.connect(lambda: 

self.optScatter()) 

        self.violin.clicked.connect(lambda: 

self.optViolin()) 

        self.candidBotao.clicked.connect(lambda: 

self.candidB(self.val)) 

         

        self.show() 

     

    def leitorTab(self, p, lbl):    #Método que 

faz a leitura dos arquivos nas localizações 

listadas em pathList 

        i = 0 
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        lista = [] 

        with open(p) as f: 

            for line in f: 

                if(i == 5 and len(paramNames) == 

0):    #Escreve os nomes dos parametros (linha 

6 nos arquivos .dat) em uma lista paramNames 

                    paramNames.append([y.strip("\n") 

for y in line.split("\t")[1:]]) 

                    #paramNames.append(line) 

                if(i > 9): 

                    lista.append([x.strip("\n") for x in 

line.split("\t")]) 

                i += 1 

            del lista[-1] 

        global opt2008 

        global opt2011 

        global opt2013 

        global opt2015 

        if(os.path.basename(p)[0:4] == '2008'): 

#As linhas condicionais abaixo verificam os 

anos de cada arquivo para adicioná-los a uma 

lista específica. 

            opt2008.append(lista) 

        elif(os.path.basename(p)[0:4] == '2011'): 

            opt2011.append(lista) 

        elif(os.path.basename(p)[0:4] == '2013'): 

            opt2013.append(lista) 

        elif(os.path.basename(p)[0:4] == '2015'): 

            opt2015.append(lista) 

        else: 

            lbl.setText("One of the files has an 

invalid name") 

     

    def displayF(self, f, pl):  #Exibe os nomes 

dos arquivos na pathList. 

        namesF = "" 

        for i in range(len(pl)): 

            namesF += 

os.path.basename(pathList[i]) + "\n" 

        f.setText(namesF) 

     

 

    def sortCand(self): #Cria uma lista candList 

contendo a quantidade exigida de elementos a 

serem analisados 

        global candList 

        global optList 

        temp = [] 

        for i in range(len(optList)): 

            if(len(optList[i]) == 0): 

                continue 

            else: 

                del temp[:] 

                for j in range(len(optList[i])): 

                    if(len(optList[i][j]) <= 10): 

                        continue 

                    else: 

                        optList[i][j].sort(key=lambda x: 

x[-1]) 

                        

temp.append(optList[i][j][:candidatos]) 

                candList.append(temp[:]) 

                 

    def optSearch(self):    #Cria uma lista 

vertical com os parâmetros da candList. 

        global candList 

        global paramList 

        del paramList[:] 

        temp = [] 

        for l in range(1, len(candList[0][0][0])): 

            del temp[:] 

            for i in range(len(candList)): 

                for j in range(len(candList[i])): 

                    for k in range(len(candList[i][j])): 
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temp.append(float(candList[i][j][k][l])) 

            paramList.append(temp[:]) 

     

    def executar(self, lbl, vb, local): #Executa 

os métodos anteriores. 

        global optList 

        global paramList 

        if(len(pathList) == 0): 

            lbl.setText("No files to analyze!") 

        else: 

            lbl.setText("Done!") 

            for i in range(len(local)): 

                self.leitorTab(local[i], lbl) 

            self.sortCand() 

            self.optSearch() 

            vb.addWidget(self.scat) 

            vb.addWidget(self.violin) 

     

    def optScatter(self):   #Exibe gráfico de 

dispersão dos parâmetros em calibração. 

        fig, ax = plt.subplots(nrows=3, ncols=6) 

        c = 0 

        for row in ax: 

            for col in row: 

                for i in range(len(optList)): 

                    if(i != len(optList)-1): 

                        

col.axvline(x=candidatos*len(optList[i])*(i+1)

, color='green', zorder=0, alpha=0.8) 

                    for j in range(len(optList[i])-1):  

### 

                        

col.axvline(x=(candidatos*(j+1)+candidatos*(i

)*len(optList[i])), color='red', zorder=0, 

alpha=0.7) 

                xpos = [6000, 18000, 30000, 42000] 

                labels = [item.get_text() for item in 

col.get_xticklabels()] 

                labels = ["2008", "2011", "2013", 

"2015"] 

                col.set_xticks(xpos) 

                col.set_xticklabels(labels) 

                print(candidatos*len(pathList)) 

                

col.scatter(range(candidatos*len(pathList)), 

paramList[c], s=2, marker='v', zorder=10) 

                col.set_title(paramNames[0][c], 

fontsize=8) 

                if(c == 0): 

                    #col.xlabel('Iterations') 

                    #col.ylabel('Parameter value') 

                    leg = col.legend(["Model divisor", 

"Optimization divisor"], fontsize=8, 

loc='center left', bbox_to_anchor=(-0.8, 0.5), 

framealpha=0.8) 

                    for _txt in leg.texts: 

                        _txt.set_alpha(0.8) 

                if(c == 6): 

                    col.set_ylabel("Parameter value", 

fontsize=14) 

                if(c == 14): 

                     

                    col.set_xlabel("Model year", 

fontsize=14) 

                    col.xaxis.set_label_coords(1.1, -

0.1) 

                c += 1 

        fig.suptitle("Parameter distribution 

during calibration", fontsize=14, 

color="blue") 

        plt.show() 

                     

    def optViolin(self):    #Exibe plot violino 
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dos parâmetros em calibração. 

        fig, ax = plt.subplots(nrows=3, ncols=6) 

        c = 0 

        for row in ax: 

            for col in row: 

                col.violinplot(paramList[c], 

points=candidatos, widths=0.3, 

showmeans=False, showextrema=True, 

showmedians=True, bw_method='silverman') 

                col.set_title(paramNames[0][c], 

fontsize=8) 

                if(c == 0): 

                    leg = col.legend(["Parameters", 

"Median"], fontsize=8, loc='center left', 

bbox_to_anchor=(-0.6, 0.5), framealpha=0.8) 

                    for _txt in leg.texts: 

                        _txt.set_alpha(0.8) 

                if(c == 6): 

                    col.set_ylabel("Parameter value", 

fontsize=14) 

                if(c == 14): 

                    col.set_xlabel("Density function", 

fontsize=14) 

                    col.xaxis.set_label_coords(1.1, -

0.1) 

                c += 1 

        fig.suptitle("Parameter distribution 

during calibration (violin plot)", fontsize=14, 

color="blue") 

        plt.show() 

         

    def lJanela(self):  #Deixa o texto do QLabel 

lbl vazio. 

        self.lbl.setText("") 

             

    def candidB(self, val): #Permite input de 

quantos elementos devem ser analisados por 

modelo. 

        global candidatos 

        num, ok = QInputDialog.getInt(self, 

"Candidates", "Number:", candidatos, 0, 2000, 

1) 

        if(ok): 

            candidatos = num 

            val.setText("\nNumber of possible 

candidates on each optimal.dat: " + 

str(candidatos)) 

     

    def limpar(self, lbl, f):   #Remove todos os 

itens das listas. 

        global pathList 

        global optList 

        global candList 

        global paramList 

        global paramNames 

        global opt2008 

        global opt2011 

        global opt2013 

        global opt2015 

        del pathList[:] 

        del optList[:] 

        del candList[:] 

        del paramList[:] 

        del paramNames[:] 

        del opt2008[:] 

        del opt2011[:] 

        del opt2013[:] 

        del opt2015[:] 

        print(pathList) 

        lbl.setText("File list cleared") 

        f.setText("") 

        t = Timer(3.0, self.lJanela) 

        t.start() 
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app = QApplication(sys.argv) 

a_window = Janela() 

sys.exit(app.exec_()) 
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APÊNDICE E – Gráficos de dispersão dos parâmetros calibrados 

 

Figura 72 – Gráficos de dispersão dos parâmetros calibrados 

 
Fonte: Autor.  
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APÊNDICE F – Gráficos violinos dos parâmetros calibrados 

 

Figura 73 – Gráficos violinos dos parâmetros calibrados 

 
Fonte: Autor. 


