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Resumo 

 
STEINMETZ, Alice Alonzo. Estimativa de cheias aplicando a técnica de 
hidrograma unitário com diferentes abordagens de discretização espacial em 
uma sub-bacia do arroio Pelotas. 2017. 109f. Dissertação (Mestrado em Recursos 
Hídricos) – Programa de Pós-Graduação em Recursos Hídricos, Centro de 
Desenvolvimento Tecnológico, Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2017. 
 
A indispensabilidade de preservação dos recursos hídricos estimula os pesquisadores 
a procurarem uma melhor compreensão quantitativa do ciclo hidrológico. A escassez 
de monitoramento hidrológico, confrontada com as grandes dimensões das bacias 
hidrográficas do Brasil, inviabilizam a mensuração da vazão em bacias de pequeno 
porte, bem como a análise de seu comportamento ao longo de um curso d’água. No 
tocante à gestão de cheias em bacias hidrográficas, as séries históricas de vazão são 
fundamentais para entender a resposta da bacia hidrográfica à ocorrência de eventos 
de chuvas intensas. A necessidade de dados hidrológicos repercute no 
desenvolvimento de modelos capazes de estimar hidrogramas de escoamento 
superficial direto (ESD), elemento de maior relevância para a análise de vazões 
resultantes de eventos extremos de precipitação. Dentre as técnicas de modelagem 
do ESD, destacam-se a teoria do Hidrograma Unitário (HU) e do Hidrograma Unitário 
Instantâneo (HUI). O objetivo principal deste trabalho foi avaliar a aplicabilidade e 
limitações de modelos de HU sintéticos tradicionalmente empregados na engenharia 
hidrológica (Triangular-HUT e Adimensional-HUA), além de modelos de HUI 
conceituais (Nash-HUIN e Clark-HUIC) e de suas versões geomorfológicas (Nash-
HUIGN e Clark-HUIGC). Todos os procedimentos relacionados aos modelos de HU e 
HUI foram conduzidos considerando dois cenários de estudo: modelagem 
concentrada (cenário 1) e modelagem distribuída (cenário 2). A área de estudo foi a 
bacia hidrográfica do arroio Cadeia que é uma importante sub-bacia da bacia 
hidrográfica do arroio Pelotas (BHAP), situada no sul do estado do Rio Grande do Sul. 
As informações primordiais para a aplicação de tais modelos foram as variáveis 
topográficas extraídas do modelo digital de elevação e dados temporais de chuva e 
vazão monitorados na bacia, fazendo uso da rede de monitoramento hidrológico 
existente na BHAP. Dez eventos chuva-vazão foram analisados e o método do 
Número da Curva possibilitou estimar a distribuição temporal de precipitações efetivas 
para ambos os cenários. O processamento computacional constituiu-se da aplicação 
do software HEC-HMS e da linguagem de programação R para a análise dos modelos 
de HU e HUI supracitados. Para a calibração dos parâmetros dos modelos, empregou-
se o algoritmo Nelder Mead. As principais constatações deste trabalho foram: i) os 
modelos HUIC e HUIN foram os que tiveram melhor acurácia para estimativa de 
vazões de pico e dos hidrogramas; ii) as formulações geomorfológicas não são 
universais e necessitam ser utilizadas com cautela; iii) os modelos ajustados 
apresentaram desempenho ligeiramente superior quando discretizado por sub-bacia; 
iv) os modelos que utilizam parâmetros geomorfológicos possuíram melhor 
desempenho quando aplicada a modelagem concentrada; v) o algoritmo Nelder Mead 
pode ter aplicação limitada; vi) outros algoritmos devem ser investigados em estudos 
futuros no intuito de buscar soluções mais adequadas; vii) no cenário 2 foi possível 
discretizar os parâmetros e relacionar com a realidade hidrológica da bacia em estudo. 
 
Palavras-chave: modelagem chuva-vazão, monitoramento hidrológico, equações 
geomorfológicas, arroio Cadeia, HEC-HMS 



 
 

Abstract 

 
STEINMETZ, Alice Alonzo. Flood estimation applying the unit hydrograph 
technique based on different spatial discretization approaches in a 
subwatershed of the Pelotas river. 2017. 109p. Dissertation (Master’s Degree in 
Water Resources) – Graduate Program in Water Resources, Center of Technological 
Development, Federal University of Pelotas, Pelotas, 2017. 
  
The indispensability of preserving water resources encourages researchers to seek a 
better quantitative understanding of the hydrological cycle. The scarcity of hydrological 
monitoring in conjunction with the large dimensions of Brazilian watersheds makes it 
unfeasible to measure stream flow and to analyze its behavior along a watercourse in 
small-sized watersheds. With regard to flood management in watersheds, historical 
stream flow series are fundamental to understand the watershed response to the 
occurrence of heavy rainfall events. The need for hydrological data stimulates the 
development of models capable of estimating direct surface runoff (DSR) hydrographs, 
which is the most relevant component when analyzing stream flows originated from 
extreme rainfall events. Among the techniques available for DSR modeling, the theory 
of Unit Hydrograph (UH) and Instantaneous Unit Hydrograph (IUH) should be 
highlighted. The main objective of this study was to evaluate the applicability and 
limitations of synthetic UH models traditionally used in hydrological engineering 
(Triangular-TUH and Dimensionless-DUH), conceptual IUH models (Nash-NIUH and 
Clark-CIUH) and their geomorphological versions (Nash-GNIUH and Clark-GCIUH). 
All the procedures involving UH and IUH models were carried out taking into account 
two study scenarios: lumped modeling (scenario 1) and distributed modeling (scenario 
2). The study area was the Cadeia river watershed, which is an important 
subwatershed of the Pelotas river watershed (PRW), located in the south of Rio 
Grande do Sul State. The main information for the application of such models were 
topographical variables extracted from digital elevation model and temporal series 
related to rainfall and stream flow monitored in the watershed, making use of the 
existing hydrological monitoring network in the PRW. Ten rainfall-runoff events were 
evaluated and the Curve Number method was used to estimate the temporal 
distribution of effective rainfalls for both scenarios. The computational processing 
consisted of the application of both HEC-HMS software and R programming language 
for analysis of the aforementioned UH and IUH models. Nelder Mead algorithm was 
employed for calibration of the models’ parameters. The main findings of this study 
were: i) CIUH and NIUH were the models that had the best accuracy for estimation of 
peak stream flows and hydrographs; ii) the geomorphological formulations are not 
universal and need to be used carefully; iii) the adjusted models resulted in slightly 
superior performance when discretized by sub-basin; iv) the models dependent on 
geomorphological parameters had better performance when lumped modeling was 
applied; v) the Nelder Mead algorithm may have limited application; vi) other algorithms 
should be investigated in future studies in order to seek more adequate solutions; vii) 
in scenario 2, it was possible to discretize the parameters and relate them to the 
hydrological reality of the watershed under analysis. 
 
Key-words: rainfall-runoff modeling, hydrological monitoring, geomorphological 
equations, Cadeia river watershed, HEC-HMS 
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1 Introdução 

 

A água é vital para a sustentabilidade do sistema da Terra. Todavia, as ações 

antrópicas, as mudanças climáticas e o crescimento populacional têm provocado 

problemas relacionados aos recursos hídricos em todo o mundo, os quais podem ser 

observados no aumento da imprevisibilidade dos processos hidrológicos. Eventos 

extremos de precipitação vêm causando numerosos problemas relacionados a cheias 

em bacias hidrográficas tornando o monitoramento hidrológico de suma importância 

para a gestão das mesmas.  

No Brasil, a rede hidrométrica básica da Agência Nacional de Águas (ANA) 

geralmente contempla bacias hidrográficas de grande e médio porte, haja vista que 

nelas ocorrem os principais aproveitamentos hídricos do país, os quais concernem à 

geração de energia hidrelétrica e a captação e armazenamento de água para 

abastecimento e irrigação. Já o monitoramento em pequenas bacias, quando ocorre, 

geralmente é de responsabilidade de grupos de pesquisa vinculados a universidades 

ou de empresas privadas. 

A falta de monitoramento hidrológico em cursos d’água resulta no 

desenvolvimento de modelos hidrológicos, principalmente os que estimam a vazão 

máxima e a sequência temporal de vazões resultantes de um evento de precipitação. 

Em uma bacia hidrográfica, a vazão pode consistir de escoamento superficial direto 

(ESD), escoamento subsuperficial e escoamento de base, sendo a primeira parcela 

causada pelo excesso de chuva que escoa sobre a superfície, elevando a vazão, e 

por consequência o nível d’água nos rios, ocasionando cheias. Neste contexto, 

destacam-se as técnicas de modelagem de ESD. 

Dentre as técnicas de modelagem de escoamento superficial direto, deve ser 

destacada a teoria do Hidrograma Unitário (HU), proposta por Le Roy K. Sherman 

(1932). A teoria de Sherman baseia-se num comportamento linear e invariante no 

tempo, permitindo avaliar a resposta de uma bacia hidrográfica à um evento de 

precipitação. Contudo, esse conceito foi aprimorado quando se propôs que a resposta 

da bacia seria independente da duração, fazendo referência à uma precipitação 

efetiva unitária instantânea, e assim definindo o Hidrograma Unitário Instantâneo 

(HUI). 

Os modelos de HU e de HUI podem ser ajustados com base em dados 

monitorados de chuva-vazão ou então derivados de características geomorfológicas 
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da bacia hidrográfica. O primeiro trabalho científico acerca de HU geomorfológico foi 

desenvolvido por Snyder em 1938, com base em dados de bacias monitoradas na 

região dos Apalaches (Estados Unidos). Outros métodos de HU geomorfológicos 

bastante difundidos na literatura são o Triangular e o Adimensional, desenvolvidos na 

década de 70 pelo Soil Conservation Service (SCS), atual Natural Resources 

Conservation Services (NRCS) do United States Department of Agriculture (USDA). 

Estes métodos são bastante simplificados e suas relações foram derivadas de um 

grande número de HU’s obtidos para bacias hidrográficas americanas de diferentes 

tamanhos. 

No tocante aos métodos de HU e HUI ajustados a partir de dados monitorados, 

cabe destacar aqueles desenvolvidos por Clark em 1945 e por Nash em 1957. 

Considerando que estes métodos são dependentes de dados observados de chuva-

vazão, e dada a problemática acerca da disponibilidade destes, foram desenvolvidas 

versões geomorfológicas dos HUI’s de Clark e de Nash. 

À vista disso, o presente estudo contempla uma importante região sul do Rio 

Grande do Sul, onde está localizada uma bacia hidrográfica experimental, com 

características locais significativas. Dois cenários foram aplicados a fim de contribuir 

com relação ao desenvolvimento científico e tecnológico no que se refere à 

modelagem do hidrograma de ESD em bacias hidrográficas de clima sub-tropical, 

desenvolvendo metodologias para que os profissionais possam, mesmo não havendo 

monitoramento hidrológico no local desejado, gerir de forma adequada os recursos 

hídricos em regiões com comportamento similar à bacia hidrográfica analisada neste 

estudo. 

 

1.1 Objetivo geral 

 

Este estudo tem como objetivo geral avaliar a influência da discretização 

espacial, empregando os cenários de modelagem concentrada e modelagem 

distribuída por sub-bacia, sobre a aplicabilidade de modelos sintéticos, conceituais e 

geomorfológicos de hidrograma unitário e hidrograma unitário instantâneo, tendo 

como estudo de caso uma bacia hidrográfica experimental localizada no sul do Rio 

Grande do Sul. 
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1.2 Objetivos específicos 

 

• Avaliar o desempenho do Hidrograma Unitário Instantâneo (HUI) de Clark e de 

Nash, nas versões ajustadas e geomorfológicas, e do Hidrograma Unitário (HU) 

Triangular e Adimensional, ambos sintéticos, baseado em hidrogramas e 

hietogramas observados na bacia hidrográfica do arroio Cadeia que é uma sub-

bacia do arroio Pelotas; 

• Comparar duas abordagens de discretização espacial (modelagem concentrada 

e modelagem distribuída por sub-bacia) no que diz respeito à representação da 

bacia e de seus processos hidrológicos e à estimativa de cheias usando os 

modelos de HU e HUI supracitados; 

• Analisar se as formulações geomorfológicas adotadas neste estudo são 

adequadas para a bacia em análise, contemplando tanto a abordagem de 

modelagem concentrada quanto de modelagem distribuída. 

 
1.3 Hipóteses 

 

• O HUI de Nash e o HUI de Clark, ambos com base conceitual, apresentam 

desempenho superior aos demais modelos avaliados para a estimativa de 

hidrogramas; 

• As versões geomorfológicas para os modelos de Clark e de Nash apresentam 

superioridade em relação aos modelos sintéticos tradicionalmente empregados 

(HU Triangular e HU Adimensional); 

• A modelagem distribuída por sub-bacias se sobressai quando comparada à 

modelagem concentrada para a bacia hidrográfica do arroio Cadeia. 
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2 Revisão Bibliográfica 

 

2.1 Bacia hidrográfica e ciclo hidrológico  

 

A demanda necessária de água, em sua importância, reflete as ações e 

projetos para elevar a partição de uso e consumo consciente, “A água é essencial 

para a integridade e sustentabilidade do sistema da Terra" (WWAP, 2003). A procura 

e competição por recursos hídricos continuam a crescer em quase todos os lugares 

para atividades como a agricultura, indústria e fornecimento de energia (NGUYEN, 

2009).  

Partindo do pressuposto de que o uso dos recursos hídricos abrange atividades 

consultivas e não consultivas, são inerentes estudos que impliquem em uma gestão 

que vise encontrar subsídio para suprir necessidades e emplacar novas metodologias, 

a fim de solucionar problemas advindos da falta de informações em áreas de 

interesse. Segundo Chow (1964), a hidrologia é o ramo da ciência que estuda a água 

na Terra, bem como sua ocorrência, circulação e distribuição, suas propriedades 

físicas e químicas e sua relação com o meio ambiente. 

Um local de considerável relevância para o estudo da água é a bacia 

hidrográfica, visto que é nessa área que, além de ocorrer o desenvolvimento e o 

crescimento da população, também ocorrem práticas para planejamento e gestão dos 

múltiplos usos dos recursos hídricos (BIANCHI, 2013). Dentre as regiões de 

importância prática para os hidrólogos destacam-se as bacias hidrográficas, por causa 

da simplicidade que oferecem na aplicação do balanço da água, os quais podem ser 

desenvolvidos para avaliar os componentes do ciclo hidrológico em uma região 

hidrologicamente determinada (CARVALHO; SILVA, 2006). 

Bacia hidrográfica é, portanto, uma área delimitada espacialmente por divisores 

de água, constituídas por uma rede de drenagem interligada, cujo escoamento 

converge para uma seção comum, denominada de seção de controle ou exutório da 

bacia (MELLO; SILVA, 2013). 

De acordo com Chow, Maidment e Mays (1988), o ciclo hidrológico é 

constituído por toda a água que circula na atmosfera, sendo que seus processos 

acontecem de forma contínua não tendo início nem fim. Segundo Tucci (2009), o ciclo 

hidrológico é um fato natural de circulação fechada da água entre a superfície terrestre 

e a atmosfera, estimulado principalmente pelo calor do sol além de ser o elemento 
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fundamental da hidrologia, representando a água em fases distintas e independentes, 

desde a ocorrência de precipitações até seu retorno à atmosfera sob a forma de vapor. 

Mello e Silva (2013) definem o ciclo hidrológico como a dinâmica da água no 

meio ambiente, compreendendo seus diferentes estados físicos – líquido, vapor e 

sólido – encontrados em diferentes ambientes do globo terrestre, tais como atmosfera, 

oceano, solo, leitos naturais de escoamento, montanhas e outros. 

Segundo Tucci (2009), o ciclo só é fechado a nível global, pois nem todo o 

volume de chuva precipitado nos continentes evapora, parte vai para rios e oceanos. 

Dessa maneira, em áreas menores, de bacias hidrográficas, o correto é caracterizar 

o ciclo hidrológico como se fosse aberto, ao nível local. A forma esquemática do ciclo 

hidrológico é representada pela figura 1. 

 

 
Figura 1 - Representação do ciclo hidrológico em escala global 
Fonte: Beskow, Souza e Luz (2015) 
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2.2 Escoamento superficial 

 

A fase mais importante do ciclo hidrológico para a engenharia é o escoamento 

superficial, pois trata da ocorrência e transporte da água na superfície terrestre onde 

os estudos hidrológicos estão ligados ao aproveitamento da água superficial e à 

proteção contra os fenômenos provocados pelo seu deslocamento (SILVA et al., 

2006). O início do escoamento superficial depende necessariamente do solo estar 

saturado devido à precipitação ou impermeabilizado. Parte da água da precipitação 

fica retida quer seja em depressões quer seja como película em torno de partículas 

sólidas (BEVEN, 2004).  

O escoamento superficial direto (ESD), juntamente com o escoamento 

subsuperficial e o escoamento de base, constituem os três componentes do 

escoamento superficial, um seguimento do ciclo hidrológico que estuda o 

deslocamento das águas na superfície da Terra, considerado um dos mais 

importantes para o manejo de bacias hidrográficas (SILVA et al., 2008). 

Ocorrendo numa camada de solo bastante próxima à superfície, o escoamento 

subsuperficial é difícil de ser quantificado de forma isolada, sendo muitas vezes 

analisado junto ao escoamento superficial direto (MIRANDA; OLIVEIRA; SILVA, 

2010). Em termos dinâmicos, relatam Mello e Silva (2013), o escoamento 

subsuperficial apresenta uma taxa de drenagem mais lenta que o escoamento 

superficial direto. Já escoamento de base ou subterrâneo é aquele produzido pela 

drenagem do aquífero subterrâneo, importante do ponto de vista ambiental, uma vez 

que refletirá a produção de água na bacia durante as estações secas (TUCCI, 2009). 

O ESD resulta da parcela da precipitação que excede a capacidade de 

infiltração do solo e escoa sobre a sua superfície, gerando cheias. É frequente quando 

ocorrem precipitações muito intensas e/ou quando o solo já está muito umedecido e 

com capacidade de infiltração reduzida. Esta parcela do escoamento é conhecida 

como precipitação efetiva (Pe) ou deflúvio superficial e sua importância está 

diretamente associada a dimensionamentos hidráulicos, como barragens, terraços, 

bacias de contenção e controle da erosão hídrica (PRUSKI; BRANDÃO; SILVA, 2003; 

TUCCI, 2009). 

Estudos acerca de cheias em bacias hidrográficas vêm abrangendo diversas 

metodologias utilizando diferentes variáveis hidrológicas, importantes para a 

conceituação e entendimento de eventos extremos. Uma bacia pode ser imaginada 
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como um sistema que transforma chuva em vazão. A transformação envolve tanto as 

modificações no volume total da água, já que parte da chuva infiltra no solo ou pode 

retornar à atmosfera por evapotranspiração, como as modificações no tempo de 

ocorrência, já que existe um atraso na ocorrência da vazão em relação ao tempo de 

ocorrência da chuva. Admite-se que existe uma relação linear entre a chuva efetiva e 

a vazão, lembrando que a chuva efetiva é a parcela da chuva que gera escoamento 

superficial (COLLISCHONN; DORNELLES, 2013). 

Os instrumentos de gestão aplicados no contexto de bacias hidrográficas visam 

integrar componentes do ciclo hidrológico em diferentes instâncias, implicando em 

modelos para distintas condições de uso e classes dos solos, índice de precipitação, 

infiltração e escoamento superficial, bem como as condições climáticas de cada 

região. Schuler (2003) afirma que a hidrologia em bacias hidrográficas busca 

conceituar e modelar estes diferentes processos hidrológicos no espaço e no tempo. 

 

2.3 Eventos hidrológicos extremos 

 

Os eventos extremos relacionados aos recursos hídricos geralmente estão 

associados ao excesso de água (inundações graduais e bruscas, rompimento de 

barragens) ou à sua escassez (estiagem, dificuldades no abastecimento de água 

potável, impactos na agricultura) (LONDE et al., 2014). 

Nos últimos anos, desastres ambientais, tais como secas e inundações, 

causadas pelas mudanças climáticas têm aumentado em ocorrência e diversas 

abordagens para encontrar soluções para estas questões têm sido sugeridas e 

investigadas (RYU et al., 2016). 

Estudos relacionados a chuvas intensas ou extremas são de grande relevância 

na gestão de recursos hídricos, visto que são aplicados frequentemente para o 

conhecimento do comportamento hidrológico de bacias hidrográficas no tocante ao 

controle de cheias e inundações, tal como para a estimativa de vazões de projeto para 

o dimensionamento de estruturas hidráulicas, de forma geral (CALDEIRA, 2015). 

De acordo com Reis et al. (2012), inundações e cheias são fenômenos naturais 

que ocorrem em cursos d’água, geralmente deflagrados por chuvas fortes e rápidas 

ou chuvas de longa duração. Os cursos d’água possuem, geralmente, dois leitos: o 

leito menor, em que a água escoa na maioria do tempo, e o leito maior, considerado 

leito de cheia (Figura 2). 
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Figura 2 - Representação do leito menor e do leito maior (leito de cheia) de um curso d'água 
Fonte: Adaptado de Bichança (2006) 
 

Segundo Tominaga, Santoro e Amaral (2009), cheias podem ser definidas 

como o aumento do nível d’água no canal de drenagem devido ao aumento da vazão, 

atingindo a cota máxima do canal (leito maior), porém sem transbordamento. O 

transbordamento representa as inundações, onde as águas atingem as áreas 

marginais (planícies de inundação ou área de várzea). Já os alagamentos são 

definidos como o acúmulo de água nas ruas e nos perímetros urbanos, por problemas 

de drenagem.  

A frequência de inundações nas áreas urbanas e rurais em diversas partes do 

Brasil e do mundo tem aumentado devido às ações antrópicas e às mudanças 

climáticas que afetam a intensidade das chuvas e os escoamentos gerados (ARAGÃO 

et al., 2013). Nos últimos anos, 90% dos desastres naturais têm sido relacionadas 

com as condições climáticas (BRUNDA; SHIVAKUMAR, 2015). Segundo Wei (2007) 

e Santos, Nori e Oliveira (2010), no meio rural as chuvas intensas e as inundações 

removem o solo superficial, reduzem sua produtividade, transportam os sedimentos 

para os corpos hídricos e comprometem sua qualidade e capacidade de 

armazenamento, enquanto no meio urbano levam à destruição de bens e a perdas 

humanas. 

O Relatório de Conjuntura da Agência Nacional de Águas – ANA de 2014 (ANA, 

2014) mostra a localização dos episódios de cheias no Brasil em 2013 para os casos 

mais extremos onde 273 municípios declararam situação de emergência ou estado de 

calamidade pública. A figura 3 ilustra essa situação, em que o destaque está na região 

sul com o maior número de municípios atingidos. 
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Figura 3 - Ocorrências de eventos extremos de cheias no Brasil em 2013 

 

De acordo com Brunda e Shivakumar (2015), as inundações são as mais 

comuns de todos os desastres naturais. Em termos de vítimas, são responsáveis por 

mais da metade das mortes. Inundações causadas por precipitação extrema afetam 

um grande número de pessoas a cada ano, deslocando-os, danificando casas e 

destruindo o fornecimento de alimentos e água (WEBSTER, 2013). A tendência 

crescente de desastres naturais está relacionada, principalmente, ao crescimento 

populacional e ocupação de áreas de risco (várzea e costeiras); desenvolvimento 

econômico levando à pressão sobre o meio ambiente e urbanização; e aos efeitos das 

mudanças climáticas sobre o ciclo hidrológico (BRUNDA; SHIVAKUMAR, 2015). 

Estudos de inundações são pouco utilizados nos países em desenvolvimento, 

especialmente para médias e pequenas bacias, resultando em milhares de mortes a 

cada ano. Assim, em uma região propensa a inundações, a rápida e precisa previsão 

é imperativa. O sucesso da implementação da gestão de inundações e mitigação em 

uma bacia hidrográfica são fortemente dependentes do conhecimento do processo 

hidrológico em cursos d’água, especialmente através da representação pelas 

variáveis nível d’água e vazão (HAO et al., 2015). 
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2.4 Modelagem hidrológica 

 

De acordo com Ryu et al. (2016), há duas maneiras de estimar o escoamento 

superficial em uma bacia hidrográfica: monitoramento da vazão e utilização de 

modelos chuva-vazão. Monitoramento de vazão é mais preciso do que a utilização de 

modelos computacionais para estimar o escoamento de uma bacia hidrográfica. No 

entanto, pode ser difícil a medição de vazão sem mão de obra adequada e recursos 

financeiros. Além disso, para a gestão sustentável das bacias hidrográficas, a previsão 

de futuras mudanças do clima e do manejo do solo deve ser considerada. Por estas 

razões, os modelos chuva-vazão em escala de bacias hidrográficas têm sido 

amplamente utilizados para a gestão de planos de hidrologia e meio ambiente. 

De acordo Tucci (2005), os modelos hidrológicos surgiram com a necessidade 

de se obter séries hidrológicas mais longas e representativas de vazões para 

diferentes projetos de recursos hídricos. As séries de precipitação, normalmente, são 

mais longas que as de vazão. Além disso, com a modificação das bacias pela 

construção de obras hidráulicas e alterações no manejo do solo, as séries de vazões 

deixaram de ser homogêneas ou estacionárias. Partindo da precipitação, é possível 

determinar ou estimar as vazões desconhecidas para os novos cenários existentes ou 

previstas para as bacias. 

Os modelos hidrológicos podem ser classificados sob diferentes aspectos, 

todavia, comumente são empregadas classificações de acordo com o tipo de variáveis 

utilizadas na modelagem (estocásticos ou determinísticos), o tipo de relação entre 

essas variáveis (empíricos ou conceituais), a forma de representação dos dados 

(discretos ou contínuos), a existência ou não de relações espaciais (concentrados ou 

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

(RENNÓ; SOARES, 2007).  

De forma geral, nas últimas décadas, os modelos hidrológicos se 

desenvolveram em dois sentidos: modelos que buscam representar com maior 

precisão e de forma distribuída, os processos hidrológicos (modelos distribuídos); e 

modelos que tratam de forma empírica a distribuição dos parâmetros em áreas de 

grande magnitude (modelos concentrados). Segundo Tucci (2005), três modelos são 

adotados como estrutura de discretização: o modelo concentrado, o modelo 

distribuído por sub-bacias e o modelo distribuído por módulos, representados na figura 

4.  
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Figura 4 - Estruturas de discretização 
Fonte: TUCCI (2005) 

 

Onde, P(t) é a precipitação no instante t, E(t) é a evaporação no instante t, Q(t) 

é a vazão no instante t, B representa sub-bacia, M representa o módulo da bacia, θi a 

declividade da bacia, e j corresponde a unidade de análise (sub-bacia ou módulos). 

No modelo concentrado, toda a bacia é representada por uma precipitação 

média, e os processos hidrológicos, por variáveis concentradas no espaço. Este 

modelo é geralmente usado em bacias de pequeno porte, onde os dados fornecidos 

não comprometem os resultados do estudo. O modelo distribuído por sub-bacias 

permite divisão da bacia em sub-bacias, de acordo com os canais de drenagem do 

sistema. A subdivisão é feita em função dos dados disponíveis, locais de interesse e 

variabilidade dos parâmetros físicos da bacia. No modelo distribuído por módulos, a 

discretização é feita através de formas geométricas como quadrados, retângulos, 

triângulos, sem relação direta com a forma da bacia, mas caracterizando internamente 

os componentes dos processos (TUCCI, 2005). 

A abordagem espacial distribuída começou a ser aplicada na modelagem 

hidrológica com a disseminação do uso de computadores nas décadas de 1960 e 

1970 e à maior disponibilidade de dados hidrometeorológicos (FREEZE; HARLAN, 

1969; BEVEN, 1979). Modelos hidrológicos distribuídos geralmente têm melhor 

desempenho do que a maioria dos modelos hidrológicos conceituais com estrutura 

concentrada ou semi-distribuídos porque a variação espacial das variáveis 

hidrológicas é geralmente difícil de considerar em modelos concentrados ou semi-

distribuídos (CHEN; CHEN; XU, 2007). 
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O planejamento e a gestão de recursos hídricos requerem modelos hidrológicos 

para compreender o comportamento de escoamento em uma bacia hidrográfica. Para 

bacias hidrográficas com dados limitados, a escolha de modelo e dos seus parâmetros 

de identificação é considerada uma etapa importante para a estimativa de 

hidrogramas de escoamento direto (AHMAD et al., 2010). Desta forma, a utilização de 

modelos hidrológicos chuva-vazão para alcançar melhores simulações de vazão 

torna-se um objetivo comum à maioria dos hidrólogos (Hao et al., 2015). Dentre os 

métodos utilizados na literatura, os baseados em hidrogramas unitários se destacam. 

 

2.4.1 Aplicação do SIG em modelos hidrológicos 

 

Hidrólogos usam muitas fontes de dados para avaliar a qualidade da água, 

determinar abastecimento de água, evitar inundações, compreender as questões 

ambientais e gestão dos recursos hídricos. Durante os anos 90, o Sistema de 

Informação Geográfica (SIG) surgiu como uma ferramenta importante para apoiar a 

modelagem hidrológica, tornando-se útil para a montagem de informações sobre 

recursos hídricos (MAIDMENT, 2002). 

A utilização de modelos hidrológicos em bacias hidrográficas somente é 

possível se existir na área de estudo uma base de dados consistente. A delimitação 

de uma bacia hidrográfica é um dos primeiros e mais comuns procedimentos 

executados em análises hidrológicas e/ou ambientais. Para isso é comum utilizarem-

se informações de relevo em formato digital, como mapas e cartas topográficas, o que 

compromete a confiabilidade e a reprodução dos resultados devido à carga de 

subjetividade inerente aos métodos manuais (MENDES; CIRILO, 2001). 

A maioria das informações necessárias para apoio à gestão são 

georreferenciadas, ou seja, são visualizadas por meio de mapas. As informações 

sobre geologia, geomorfologia, uso do solo, tipo do solo, hidrografia, delimitações de 

sub-bacias, zoneamentos existentes, sistema viário, áreas verdes, declividades etc., 

se relacionam às localizações geográficas. A superposição destes mapas, que irá 

gerar os resultados desejados, é facilitada por meio do uso do SIG, pois este permite 

a compilação e organização de dados, e a elaboração de um mapa síntese que integra 

todos esses temas, compreendendo as diversas características da área (PINHEIRO 

et al., 2009). 
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Os SIG’s permitem a integração dos dados que caracterizam a variabilidade 

espacial da bacia hidrográfica em um único sistema, por isso num plano conceitual 

pode-se afirmar que eles são capazes de apoiar a modelagem hidrológica. A ligação 

de um SIG e um modelo de simulação dos processos de evaporação, precipitação e 

escoamento, permite efetuar a previsão do escoamento superficial e simultaneamente 

analisar a sua distribuição espacial numa bacia hidrográfica (SANTOS et al., 2006). 

Um importante exemplo da utilização do SIG é em Modelos Digitais de 

Elevação (MDE), que são modelos que consideram como principal característica a 

elevação do terreno (GUEDES; SILVA, 2012). De acordo com Oliveira e Maidment 

(1999), a partir do modelo digital de elevação, características hidrológicas do terreno 

(direção de fluxo, acúmulo de fluxo, comprimento de fluxo, rede de drenagem e áreas 

de drenagem) podem ser determinadas. 

Simões (2013) destaca que o SIG é ferramenta muito rica para estudos 

ambientais, com capacidade de não somente organizar, analisar e gerenciar dados 

geoespaciais, como também de processá-los a partir de diferentes cálculos 

matemáticos para modelar diferentes aspectos do meio físico. Com os avanços 

tecnológicos recentes na área de geoprocessamento e sensoriamento remoto, 

somados à crescente capacidade computacional em armazenamento e 

processamento de dados, as informações espacialmente distribuídas tornaram-se nos 

últimos anos mais acessíveis, aprimorando assim o grau de detalhamento dos 

modelos hidrológicos (PAIVA, 2009). 

Em muitas regiões onde os modelos chuva-vazão são necessários, existe uma 

falta de dados de vazão para calibrar os parâmetros dos modelos. Nesse caso a 

geomorfologia da bacia pode ser explorada para determinar a resposta do 

escoamento direto. Geomorfologia reflete a topografia e as propriedades da bacia e 

sua rede de drenagem (SARANGI et al., 2007). Sendo assim, de acordo com Gibbs; 

Dandy e Maier (2010), as ferramentas de SIG se tornam prontamente fundamentais. 

Exemplos típicos de aplicação de SIG na modelagem chuva-vazão podem ser 

encontrados em estudos realizados por Sarangi et al. (2007), Nguyen (2009), Ahmad 

(2009) e Ahmad et al. (2010). 
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2.4.2 Teoria do hidrograma unitário (HU) e do hidrograma 

unitário instantâneo (HUI) 

 

Em 1932, Sherman desenvolveu o Hidrograma Unitário (HU) para representar 

a resposta hidrológica da bacia através da transformação da precipitação efetiva em 

escoamento direto (BHUYAN; KUMAR; BHUNYA, 2015). No procedimento proposto 

por Sherman e, portanto, o procedimento padrão para a derivação do hidrograma 

unitário, a precipitação observada e os dados de escoamento correspondentes são 

utilizados para deduzir o hidrograma unitário por um período de chuva específico 

(LEE; YEN, 2000).  

Straub, Melching e Kocher (2000) definiram simplificadamente o hidrograma 

unitário como um gráfico de tempo de descarga de uma unidade de volume de 

escoamento direto resultante de uma precipitação efetiva distribuída uniformemente, 

com uma intensidade uniforme ao longo de um período determinado. O hidrograma 

unitário é uma ferramenta essencial para o hidrólogo predizer as descargas de cheias 

de pico e determinar a resposta do escoamento direto frente à precipitação (SULE; 

ALABI, 2013). 

O HU é amplamente utilizado para estimativa do ESD, como também na 

determinação das vazões de pico. Este modelo refere-se ao hidrograma resultante de 

uma precipitação unitária (Pu), com intensidade constante no tempo, e uniformemente 

distribuída sobre a área de drenagem da bacia. O HU é um modelo conceitual que 

assume a teoria dos sistemas lineares e incorpora as características do evento de 

precipitação no processo de simulação (AGIRRE et al., 2005). 

Segundo Collischonn e Dornelles (2013), considera-se que a bacia hidrográfica 

tem um comportamento linear, significando que podem ser aplicados os princípios da 

proporcionalidade e superposição. Com a teoria do HU é possível calcular a resposta 

da bacia a eventos de chuva diferentes, considerando que a resposta é uma soma 

das respostas individuais. 

O princípio da proporcionalidade (Figura 5) considera que para uma Pe com 

uma dada duração (D), o volume de Pe, que é igual ao volume de ESD, é proporcional 

à intensidade dessa chuva. Como os hidrogramas de ESD correspondem a Pe’s de 

mesma duração, e têm o mesmo tempo de base, considera-se que as ordenadas dos 

hidrogramas serão proporcionais à intensidade da Pe.  
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Figura 5 - Princípio da proporcionalidade na teoria do HU 
Fonte: Nunes (2015) 

 

O princípio da superposição (Figura 6) tem que as vazões de um hidrograma 

de ESD, produzidas por chuvas efetivas sucessivas, podem ser encontradas somando 

as vazões dos hidrogramas de ESD correspondentes às chuvas efetivas individuais 

(COLLISCHONN; DORNELLES, 2013). 
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Figura 6 - Princípio da superposição de hidrogramas 
Fonte: Nunes (2015) 

 

Ainda de acordo com Collischonn e Dornelles (2013), aplicando os princípios 

da proporcionalidade e da superposição é possível calcular os hidrogramas 

resultantes de eventos complexos, a partir do HU. Esse cálculo é feito através da 

convolução, pela Equação (Integral) de Convolução (Equação 1). 

 

𝑄(𝑡) =  ∫ 𝑃(𝜏). 𝜇(𝑡 − 𝜏)𝑑𝜏
𝑡

0
        (1) 

 

Conforme Lee e Yen (2000), a teoria da linearidade, que é adotada no método 

do hidrograma unitário, é uma hipótese atraente que tem sido utilizada em muitos 

campos científicos e de engenharia. No entanto, a sua aplicação possui sucesso muito 

limitado. Há muitas razões para as suas aplicações gerais sem sucesso, tais como: 

(1) a dificuldade de estimar abstrações da chuva para determinar o excesso de chuvas 

com precisão; (2) a dificuldade de estimar o escoamento de base no hidrograma; (3) 

a incerteza sobre a duração e distribuição não uniforme de chuvas. No entanto, o fator 

mais importante é a não-linearidade da relação chuva-vazão, o que viola diretamente 

o pressuposto básico da teoria. 

Embora o processo chuva-vazão seja altamente não-linear, vários métodos 

lineares como o hidrograma unitário e método racional ainda são recomendados. A 
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principal premissa da abordagem do hidrograma unitário é a relação linear entre as 

taxas de escoamento e quantidade de chuva em excesso. Estritamente falando, uma 

relação tão linear só é aplicável a um sistema de reservatório linear, onde o volume 

de armazenamento é linearmente relacionado com o escoamento. No entanto, na 

ausência de conhecimento da bacia, a hipótese de linearidade é aceitável (GUO, 

2006). 

Segundo Sule e Alabi (2013), o hidrograma unitário pode ser desenvolvido tanto 

para bacias monitoradas ou não monitoradas. Para bacias monitoradas, hidrogramas 

unitários podem ser derivados a partir de dados observados, através da medição das 

chuvas e escoamento para cada evento de precipitação. No caso de bacias sem 

monitoramento, alguns métodos sintéticos são utilizados para determinar os HU. 

Essencialmente baseadas em equações empíricas, os hidrogramas unitários 

sintéticos (HUS) tentam ampliar a aplicação da teoria do HU para bacias não 

monitoradas, os quais tentam relacionar o formato do HU com características da bacia 

como, por exemplo, área e comprimento (JENA; TIWARI, 2006). Também são 

conhecidos como geomorfológicos. 

O primeiro trabalho científico acerca de HU geomorfológico foi desenvolvido 

por Snyder em 1938, com base em dados de bacias monitoradas na região dos 

Apalaches (Estados Unidos). O modelo de Snyder é baseado na determinação do 

tempo entre centro de massa do hietograma de precipitação efetiva e a vazão de pico 

unitária e na estimativa da vazão de pico e da duração total do escoamento.   

Outros métodos de HU sintéticos bastante difundidos na literatura são o 

Triangular e o Adimensional, desenvolvidos na década de 70 pelo Soil Conservation 

Service (SCS), atual Natural Resources Conservation Services (NRCS) do United 

States Department of Agriculture (USDA). Estes métodos são bastante simplificados 

e suas relações foram derivadas de um grande número de HU’s obtidos para bacias 

hidrográficas americanas de diferentes tamanhos e localidades geográficas 

(NOURANI; SINGH; DELAFROUZ, 2009). 

O hidrograma unitário pode ser aproximado por um triângulo, definido pela 

vazão de pico, pelo tempo de pico e pelo tempo de base. Assim, esse hidrograma 

unitário sintético é conhecido como Hidrograma Unitário Triangular – HUT. Segundo 

Collischonn e Dornelles (2013), o hidrograma unitário sintético adimensional do SCS 

é semelhante em alguns aspectos com o hidrograma unitário triangular, porém, 

apresenta uma forma mais suave. 
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Posteriormente, surgiu a ideia de Hidrograma Unitário Instantâneo (HUI) 

inicialmente apresentada por Clark em 1945, onde nesse modelo o excesso de chuva 

unitária é aplicado uniformemente para a bacia inteira em um intervalo de tempo muito 

pequeno (AHMAD; GHUMMAN; AHMAD, 2009). O HUI é definido como a resposta de 

uma bacia hidrográfica a um evento de precipitação instantâneo, com duração 

infinitamente pequena, tendendo a zero. 

Com relação aos métodos HUI ajustados a partir de dados monitorados, cabe 

destacar aqueles desenvolvidos por Clark em 1945 e por Nash em 1957. Clark (1945) 

incorporou os processos de atenuação e translação de um escoamento através 

relação tempo-área. A relação tempo-área é definida como a fração da área da bacia 

que contribui para a descarga de saída como uma função do tempo desde o início da 

precipitação efetiva (CHE; NANGARE; MAYS, 2014). Nash (1957) propôs um modelo 

teórico composto de uma cascata de reservatórios lineares com coeficientes de 

armazenagem iguais. Este tem sido um dos modelos mais populares, porque fornece 

uma equação explícita para o hidrograma unitário instantâneo (HUI) de uma bacia 

hidrográfica em que os reservatórios têm um significado quase físico (NOURANI; 

SINGH; DELAFROUZ, 2009). 

Considerando que estes métodos são dependentes de dados observados de 

chuva-vazão, e dada a problemática acerca da disponibilidade destes, foram 

desenvolvidas versões geomorfológicas dos HUI’s de Clark e de Nash. Rodriguez-

Itube e Valdez (1979) desenvolveram uma metodologia que introduz 

quantitativamente o efeito da geomorfologia da rede de drenagem na teoria do HUI. 

O Hidrograma Unitário Instantâneo Geomorfológico (HUIG) foi interpretado como uma 

função densidade de probabilidade do tempo gasto por uma gota de chuva até atingir 

o exutório da bacia, função esta que, por sua vez, depende da geomorfologia. A 

geomorfologia é introduzida no HUIG através de índices da rede de drenagem como 

os de Horton (1945) e Strahler (1957). Índices deste tipo são obtidos da rede de 

drenagem. 

De acordo com Khaleghi et al. (2011), comparado com métodos tradicionais, o 

HUIG pode ser usado para a investigação precisa das características morfogênicas e 

seus efeitos sobre a hidrologia da bacia. Portanto, o HUIG é de extrema importância 

no planejamento de programas de gestão de bacias hidrográficas em larga escala, na 

ausência de dados hidrológicos (BHAGWAT et al.,2011). 
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Ghumman et al. (2011) consideram o HUIG uma ferramenta muito útil para 

predizer hidrogramas na seção de controle de bacias hidrográficas em virtude dos 

recentes desenvolvimentos de imagens de satélite e ferramentas de processamento 

de dados. A metodologia geomorfológica possui potencial para ser utilizada em bacias 

sem registros de dados, especialmente no Brasil, cuja extensão territorial inviabiliza 

os programas convencionais de observação hidrológica (CARVALHO; CHAUDRHY, 

2001). 

 

2.5 O modelo HEC-HMS 

 

O modelo hidrológico HEC-HMS – Hydrologic Modeling System –, é um 

software gratuito desenvolvido pelo Centro de Engenharia Hidrológica (HEC) do Corpo 

de Engenheiros do Exército dos Estados Unidos (USACE). O software HEC-HMS teve 

seu modelo 1.0 criado em 2000, sendo um substituto único de versões anteriores 

especializadas do HEC-1. O modelo foi criado para simular o processo de 

transformação chuva-vazão em bacias hidrográficas grandes ou pequenas, rurais ou 

urbanas (USACE, 2015). 

O modelo inicial do HEC-HMS foi chamado de Versão 1.0 e incluía a maioria 

das capacidades de simulação por evento do programa HEC-1. As ferramentas para 

estimação de parâmetros com a otimização foram muito mais flexível do que em 

programas anteriores. Atualmente o software está na Versão 4.0 e, assim como a 

Versão 1.0, as demais versões do programa introduziram melhorias notáveis sobre o 

software legado (USACE, 2015).  

O HEC-HMS contém quatro componentes principais: 1) um modelo analítico 

para calcular o escoamento superficial, bem como canais de propagação; 2) uma 

avançada interface gráfica que ilustra os componentes do sistema hidrológico com 

recursos interativos; 3) um sistema para armazenar e gerenciar dados, 

especificamente grandes conjuntos de dados variáveis no tempo, e 4) um meio para 

exibir e relatar os resultados do modelo (BAJWA; TIM, 2002). 

Além de simular a maioria dos processos hidrológicos importantes em escala 

de bacias hidrográficas, o HEC-HMS pode ser utilizado para simular uma única bacia 

ou um sistema de múltiplas bacias hidrologicamente ligadas (ABUSHANDI; MERKEL, 

2013). HEC-HMS é um modelo que suporta tanto modelagem baseada em parâmetros 

concentrados como modelagem baseada em parâmetros distribuídos (AGRAWAL, 
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2005). O modelo emprega diferentes métodos para modelagem de chuva, perdas 

hidrológicas, propagação em canais e reservatórios, escoamento de base (KAMALI; 

MOUSAVI; ABBASPOUR, 2013) e também fornece várias opções para simular 

processos de chuva-vazão em bacias hidrográficas (SILVA et al, 2014).  

De acordo com Meenu, Rehana e Mujumdar (2013), o HEC-HMS é composto 

por: modelo de bacia, modelo meteorológico, especificações de controle e dados de 

entrada (dados de séries temporais). O modelo de bacia armazena os conjuntos de 

dados físicos que descrevem as propriedades das bacias. O modelo meteorológico 

inclui precipitação, evapotranspiração, e os dados de degelo, onde seis métodos 

diferentes de precipitação, dois métodos de evapotranspiração, e um método de 

degelo estão incluídos. O intervalo de tempo de uma simulação é controlado por 

especificações de controle, incluindo data e hora de início e data e hora de término, e 

a etapa do tempo de computação (ABUSHANDI; MERKEL, 2013). 

O primeiro passo para a aplicação do HEC-HMS é definir a área da bacia e sub-

bacias hidrográficas, uma rede de fluxo, desvios e entroncamentos (ABUSHANDI; 

MERKEL, 2013). Os cálculos fundamentais são executados no componente "modelo 

de bacia", em que o utilizador, depois de introduzir os parâmetros básicos, tais como 

área da bacia, define o método de cálculo da perda de precipitação e a transformação 

eficaz de precipitação para o escoamento. É também possível introduzir o hidrograma 

unitário definido pelo usuário. Definir o modelo meteorológico como um elemento de 

entrada para cada uma das sub-bacias é crucial para fazer esses cálculos (WAŁĘGA, 

2013). 

O HEC-HMS pode ser aplicado para analisar inundações urbanas, frequência 

das cheias, o planejamento do sistema de alerta de cheias, a capacidade do 

vertedouro do reservatório, a restauração de fluxo, estudos ambientais, erosão 

superficial e propagação de sedimentos (USACE, 2015). Ele é projetado para ser 

aplicável em uma ampla gama de áreas geográficas para resolver o maior número 

possível de problemas (SCHARFFENBERG; FLEMING, 2008). 

O modelo tem sido amplamente aplicado para bacias hidrográficas tropicais e 

subtropicais úmidas e áridas para simular e vazão previsão. Estudos anteriores sobre 

HEC-HMS provaram a sua capacidade de simular e prevenir a vazão com base em 

diferentes conjuntos de dados e tipos de bacias (Guo e Markus, 2011; Abushandi e 

Merkel, 2013; Halwatura e Najim, 2013; Joo et al, 2014; Laouacheria e Mansouri, 

2015; Dariane, Javadianzadeh e James, 2016; Ibrahim-Bathis e Ahmed, 2016). 
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3 Material e Métodos 

 

3.1 Caracterização da bacia em estudo 

 

3.1.1 Localização, importância e clima da bacia 

 

Este trabalho foi conduzido na bacia hidrográfica do arroio Cadeia (BHAC), 

localizada no estado do Rio Grande do Sul, Brasil (Figura 7). Considerando a seção 

de controle adotada para este estudo, a BHAC apresenta uma área de drenagem de 

121,3km². 

 

 
Figura 7 - Localização geográfica da BHAC e sua respectiva rede de drenagem 

 

Segundo a Lei nº 10.350/1994, que regulamentou o artigo 171 da Constituição 

Estadual, foi estabelecida, para cada bacia do Estado, a formação de um comitê de 

gerenciamento, denominado de comitê de bacia. De acordo com a referida lei, para o 

Rio Grande do Sul foram definidas três regiões hidrográficas: rio Uruguai, Guaíba e 

Litoral. Cada região hidrográfica foi subdividida em bacias hidrográficas, totalizando 



22 
 

25 unidades. Neste sentido, a BHAC integra a bacia hidrográfica do arroio Pelotas 

(BHAP) que, por usa vez, integra a bacia hidrográfica Mirim-São Gonçalo (Figura 8), 

a qual faz parte da região hidrográfica do Litoral (FEPAM, 2016). É válido ressaltar 

que para a BHAP disposta na figura 8 foi adotada a seção de controle na Ponte 

Cordeiro de Farias.  

 

 
Figura 8 - Localização da BHAC em sua região hidrográfica 

 

O arroio Cadeia é um dos principais afluentes do arroio Pelotas, cuja bacia 

hidrográfica apresenta área total de aproximadamente 910km² e abrange os 

municípios de Pelotas, Morro Redondo, Arroio do Padre e Canguçu. Declarado como 

integrante do patrimônio cultural do Estado do Rio Grande do Sul, pela Lei nº 

11.895/2003, o arroio Pelotas é um importante manancial hídrico para o 

município de Pelotas e região, não só pelo seu valor histórico, mas também por 

sua importância como fonte de água para abastecimento público, já que dele 

são retirados cerca de 36 milhões de litros de água por dia para abastecimento 

da população (SANEP, 2016), sendo assim substancial para o crescimento econômico 

do município, o qual possui cerca de 328.000 habitantes (IBGE, 2010). 
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Além do abastecimento de Pelotas, o arroio Pelotas é um importante afluente 

do canal São Gonçalo, o qual é encarregado do abastecimento do município de Rio 

Grande, e ainda, importante via navegável, de 76km de extensão, que liga a Laguna 

dos Patos à Lagoa Mirim, banhada por águas brasileiras e uruguaias. 

Assumindo que a Estação Agroclimatológica de Pelotas, situada no Capão do 

Leão, Rio Grande do Sul, seja representativa da BHAC, os registros históricos do 

período de 1971 a 2000 indicam que a temperatura média anual nesta região é de 

17,8ºC, variando de -3ºC a 39,6ºC, a umidade relativa média anual é de 80,7%, 

variando de 78,6% a 83,3%, a velocidade do vento média anual é de 3,5m.s-1, 

variando entre 2,6m.s-1 e 4,0m.s-1, e a evapotranspiração potencial média anual é de 

1.103,1mm, variando entre 985,8mm e 1.568,7mm. A precipitação média, 

considerando a mesma normal climatológica, é de 1.366,9mm, porém, foram 

registrados valores entre 823,2mm e 1.893,2mm no período de 1971 a 2000 

(EMBRAPA, 2015).  

Segundo a classificação climática de Koppen para o Brasil, o clima na região 

sul do país é do tipo Cf, caracterizado por ser temperado úmido e sem estação seca, 

de acordo com estudo realizado por Spavovek, Van Lier e Dourado Neto (2007). Para 

o estado do Rio Grande do Sul, de acordo com Kuinchtner e Buriol (2001), adotando 

a classificação de Koppen e Thornthwaite, o clima é do tipo Cfa e Cfb, enquadrando 

a BHAC na primeira classe (Cfa), para a qual há ocorrência de clima subtropical 

chuvoso, com temperatura média do mês mais quente superior a 22ºC. 

 

3.1.2 Caracterização do relevo baseado no modelo digital de 

elevação (MDE) e discretização da BHAC 

 

Com relação ao relevo, foram empregados os planos de informações referentes 

às curvas de nível, pontos cotados e hidrografia vetorizada (Figura 9), extraídos da 

base cartográfica de Hasenack e Weber (2010), contemplando todo o Rio Grande do 

Sul, na escala de 1:50.000. Estes foram usados como entrada no ambiente do ArcGIS 

Desktop 10.1 (ESRI, 2014) com o objetivo de elaborar o modelo digital de elevação 

(MDE) e, posteriormente, o modelo digital de elevação hidrologicamente consistente 

(MDEHC). 
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Figura 9 - Planos de informações utilizados para gerar o Modelo Digital de Elevação 

 

Tais planos de informação fundamentaram o MDE (Figura 10) empregando a 

ferramenta “topo to raster” para interpolação de dados vetoriais. Dado o esforço 

computacional requerido quando do processamento do MDE para uma grande área, 

como a do Rio Grande do Sul, optou-se por estabelecer uma máscara sobre a região 

de estudo, gerando o referido mapa apenas para extensão definida. A resolução 

espacial trabalhada foi de 30m.  
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Figura 10 - Modelo Digital de Elevação empregado para processar a base de dados espaciais da BHAC 

 

Dentre os MDEs podem-se destacar os Modelos Digitais de Elevação 

Hidrologicamente Consistentes (ou condicionados) (MDEHC), que de acordo com 

ESRI (2014) são representações do relevo que reproduzem, com exatidão, o caminho 

preferencial de escoamento da água superficial observado no mundo real. Para 

transformar o MDE em MDEHC, utilizaram-se operações de recondicionamento 

(Figura 11), também em ambiente SIG. 
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Figura 11 - Fluxograma utilizado na geração do Modelo Digital de Elevação Hidrologicamente 
Consistente e delimitação da bacia hidrográfica 

  

Por considerarem que todas as variáveis de entrada e de saída são 

representativas de toda uma área de estudo em questão, os modelos concentrados 

podem produzir resultados razoáveis por não considerarem precisamente as 

condições locais. Sendo assim, o presente estudo também considerou a aplicação da 

modelagem distribuída (por sub-bacias) para todos os eventos selecionados, 

realizando, assim, a discretização da BHAC. 

Utilizando as ferramentas “raster calculator” e “stream link”, ambas realizadas 

no ArcGIS Desktop 10.1, foram delimitadas 7 sub-bacias (S1, S2, S3, S4, S5, S6 e 

S7) (Figura 12) aplicando, para cada caso, suas particularidades separadamente, 

propagando as vazões que deles resultam ao longo de cada trecho definido de canal. 

A tabela 1 apresenta a área correspondente de cada uma delas. 
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Figura 12 - Discretização espacial da BHAC por sub-bacias hidrográficas 

 

Tabela 1 - Área das sub-bacias delimitadas 

Sub-bacia Área (km²) 

S1 22,09 

S2 18,82 

S3 4,65 

S4 14,32 

S5 41,35 

S6 19,29 

S7 0,70 

 

Com o intuito de visualizar a variação do relevo ao longo da área em estudo, o 

MDEHC elaborado para a BHAC e sub-bacias pode ser visualizado nas figuras 13 e 

14, respectivamente. 

A partir destas informações e, a fim de obter parâmetros de entrada dos 

modelos de HU e HUI empregados neste estudo, foi realizada a caracterização 

geomorfológica da bacia em questão, onde variáveis simples, tais como área de 

drenagem, comprimento de cursos d’água, etc., e variáveis mais complexas e 

trabalhosas de serem obtidas manualmente como, declividade média da bacia e de 

cursos d’água, ordem de cursos d’água, razão de bifurcação, perímetro, densidade de 

drenagem, dentre tantas outras, foram derivadas. O ArcGIS (ESRI, 2014) foi tomado 
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como base para tornar o processo de caracterização geomorfológica mais 

automatizado, seguindo conceitos apresentados por Christofoletti (1980). 

A caracterização geomorfológica de bacias hidrográficas é de fundamental 

importância para o reconhecimento da espacialidade de um determinado sistema no 

que diz respeito aos seus limites externos, área, hierarquia da rede de drenagem, 

densidade de drenagem, gradiente de canais, comprimento da bacia, etc. Atualmente, 

a caracterização morfométrica de bacias hidrográficas tem recebido grande 

contribuição dos Sistemas de Informação Geográfica (SIG) associados à geração e à 

disponibilidade de Modelos Digitais de Elevação (MDEs) (CALÇAVARA, 2016). 

 

 
Figura 13 – Modelo Digital de Elevação Hidrologicamente Consistente da BHAC 
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Figura 14 – Modelo Digital de Elevação Hidrologicamente Consistente para as sub-bacias 

 

Com a análise do mesmo foi possível constatar, segundo o gradiente de 

variação, que a cabeceira da bacia apresenta elevados valores de altitude quando 

comparada à região da seção de controle, apresentando 321,3m de desnível entre a 

cota mais alta e o exutório da bacia. Quando analisado por sub-bacias pode-se 

perceber que o maior desnível se encontra na S6 seguido da S5 e S3, com valores de 

270,8m, 252,8m e 200,9m, respectivamente. 

A análise da variação do relevo em bacias hidrográficas é de extrema 

importância, uma vez que tal variação possui influência direta com o comportamento 

do ESD. Assim como a declividade do terreno, que é um dos condicionantes 

topográficos de maior relevância. De acordo com Villela e Mattos (1975), a declividade 

de uma bacia controla em boa parte a velocidade com que ocorre o ESD, afetando, 

portanto, o tempo que a água da chuva leva para concentrar-se nos leitos fluviais. Os 

mesmos autores salientam que a magnitude dos picos de enchentes, a maior ou 

menor oportunidade de infiltração e a susceptibilidade para erosão dos solos, 

dependem da rapidez com que ocorre o escoamento em bacias. 

Com isso, foi gerado o mapa de declividade do terreno ao longo da BHAC 

(Figura 15) e das sub-bacias (Figura 16), classificando-o em classes os valores da 
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respectiva declividade, adotando os padrões de declividade propostos por EMBRAPA 

(2014), conforme tabela 2. 

 

Tabela 2 - Classes de declividade proposta pela EMBRAPA (2014) 

Declividade (%) Relevo 

0-3 Plano 

3-8 Suave-Plano 

8-20 Ondulado 

20-45 Forte-Ondulado 

45-75 Montanhoso 

>75 Forte-Montanhoso 

 

 
Figura 15 - Distribuição dos valores de declividade do terreno na BHAC 
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Figura 16 - Distribuição dos valores de declividade do terreno por sub-bacias 

 

Realizando uma análise da figura 15 e da tabela 3, percebe-se que embora a 

região de cabeceira da bacia apresente altitudes mais elevadas que a região da seção 

de controle, a declividade apresenta maior variação quando se observa a região do 

baixo arroio Cadeia, estando a declividade média na ordem em 11%, com 

predominância de relevo ondulado.  

 

Tabela 3 - Valores de declividade para a BHAC 

Declividade (%) Área (%) 

0-3 15,1 

3-8 26,3 

8-20 44,9 

20-45 13,6 

45-75 0,1 

>75 0,0 

 

Na figura 16, pode-se verificar que o mapa de declividade discretizado em sub-

bacias corrobora com o MDEHC das mesmas (Figura 14), uma vez que os maiores 

valores de declividades podem ser observados nas sub-bacias S6, S5 e S3, as quais 

possuem os maiores desníveis. Esses valores e os demais podem ser observados na 
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tabela 4, onde estão apresentados os valores percentuais para cada classe de 

declividade relacionada com as sub-bacias. 

 

Tabela 4 - Valores de declividade para a BHAC discretizada em sub-bacias 

 
Declividade (%) 

Área (%) 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 

0-3 17,9 20,1 11,7 12,3 15,3 9,9 7,8 

3-8 30,7 38,6 19,7 26,2 21,2 22,3 30,2 

8-20 42,9 37,4 47,8 52,0 44,9 47,7 52,8 

20-45 8,5 3,9 20,5 9,5 18,4 19,9 9,2 

45-75 0,0 0,0 0,3 0,0 0,1 0,2 0,0 

>75 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 Assim, verifica-se que a predominância, para todas as sub-bacias, se enquadra 

como “Ondulado” e que apenas as sub-bacias S3, S5 e S6 possuem valores de 

declividades que se enquadram como “Montanhoso”, de acordo com EMBRAPA 

(2014). 

 

3.1.3 Classes e usos do solo  

 

O enquadramento das classes de solo da bacia foi derivado de IBGE (2012) 

em escala 1:250.000. Analisando as informações contidas na figura 17, pôde-se 

constatar que 58,4% da área da bacia apresenta a classe de solo denominada 

Argissolo Bruno-Acinzentado, enquanto que 41,6% representa Argissolo Vermelho-

Amarelo.  
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Figura 17 - Distribuição das classes de solo da BHAC 

 

Originados de diversos tipos de materiais, tais como basaltos, granitos, 

arenitos, argilitos e siltitos, os Argissolos são solos geralmente profundos a muito 

profundos, variando de bem drenados a imperfeitamente drenados. Apresentam um 

perfil com uma sequência de horizontes A-Bt-C ou A-E-Bt-C, onde o horizonte B é do 

tipo B textural e significativamente mais argiloso do que os horizontes A e E (STRECK 

et al., 2008). 

Ainda de acordo com Streck et al. (2008), no Rio Grande do Sul foram 

identificados, no segundo nível categórico do Sistema Brasileiro de Classificação de 

Solos (SiBCS), de acordo com a cor que predomina no horizonte B textural: Argissolos 

Vermelho-Amarelos, Bruno-Acinzentados, Acinzentados e Amarelos. Enquanto as 

cores vermelhas e vermelho-amarelas indicam ambientes de boa drenagem, as cores 

bruno-acinzentadas e acinzentadas indicam solos com drenagem moderada ou 

imperfeita que os mantém saturados com água em determinados períodos do ano. 
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 A figura 18 ilustra o enquadramento das classes de solo para cada uma das 

sub-bacias, enquanto a tabela 5 indica a área correspondente a cada classe. 

 

 
Figura 18 - Enquadramento das classes de solos para cada sub-bacia da BHAC 

 

Tabela 5 - Classes de solo para cada sub-bacia 

Classes de solo 
% por sub-bacia 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 

Argissolo Bruno-
Acinzentado 

99,8 38,5 97,0 7,7 57,8 58,7 100,0 

Argissolo 
Vermelho-Amarelo 

0,2 61,5 3,0 92,3 42,2 41,3 0,0 

 

No que diz respeito ao uso do solo da bacia, foram empregadas imagens do 

satélite RapidEye com resolução de 5m. As imagens foram interpretadas utilizando 

classificação supervisionada, através do método da Máxima Verossimilhança. As 

áreas foram estabelecidas considerando os pixels com comportamento espectrais 

próximos ou iguais. Para tal intento, empregou-se o software Environment for 

Visualizing Imagens (ENVI), seguindo recomendações de Perrotta (2005). 

Posteriormente, as imagens foram exportadas para o software ArcGIS, onde foram 

recortadas para formato da BHAC e criada a tabela de atributos para a cena já 
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mosaicada. Finalmente, a cena com células de 5m x 5m foi reamostrada para 30m x 

30m. 

Como se pode observar na figura 19, o uso do solo predominante nas bacias é 

a mata, sendo este responsável pela ocupação de 31% da área. A segunda cobertura 

de solo mais significativa é a área não cultivada (30%), seguida por solo exposto 

(25%), área cultivada (13,9%), e água (0,1%). Na figura 20 encontra-se o 

enquadramento do uso do solo para cada sub-bacia analisada neste estudo com suas 

respectivas proporções dispostas na tabela 6. 

 
Figura 19 - Distribuição das classes de uso e ocupação do solo para a BHAC 
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Figura 20 - Distribuição das classes de uso e ocupação do solo para cada sub-bacia 

 

Tabela 6 - Classes de uso do solo para cada sub-bacia 

 
Uso do solo 

% por sub-bacia 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 

Água 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 

Mata 34,0 20,1 36,7 28,1 35,8 28,9 22,6 

Solo Exposto 25,6 28,8 26,3 24,0 24,0 23,0 35,6 

Área Cultivada 12,9 16,4 11,1 16,3 12,5 14,8 8,1 

Área Não Cultivada 27,5 34,7 25,9 31,5 27,6 33,2 33,6 

 

O enquadramento das classes de uso do solo procedeu-se em: A classe “Mata” 

corresponde a vegetações nativas de grande porte e áreas de reflorestamento. 

Estradas de terra e áreas dentro de regiões de cultivo onde não há vegetação foram 

classificadas como “Solo Exposto”. As classes “Área Cultivada” e “Área Não Cultivada” 

compreende às áreas agrícolas que estavam sendo utilizadas para cultivo e aos 

campos nativos, respectivamente. 

  



37 
 

3.2 Banco de dados hidrológicos e meteorológicos 

 

3.2.1 Rede de monitoramento 

 

Para o referido trabalho, visando à modelagem de cheias na BHAC, foi utilizada 

a rede de monitoramento automático do Grupo de Pesquisa em Hidrologia e 

Modelagem Hidrológica em Bacias Hidrográficas 

(http://wp.ufpel.edu.br/hidrologiaemodelagemhidrologica/), da Universidade Federal 

de Pelotas, ilustrada na figura 21, composta por: i) estação meteorológica (EH-M01) 

localizada em Canguçu, em que foram empregadas apenas suas informações de 

chuva; ii) estação de monitoramento fluviométrico e pluviográfico (EH-H02), localizada 

junto à seção de controle da BHAC, disponibilizando informações de chuva e de nível 

d’água; iii) estação telemétrica (EH-H03), disponibilizando informações de chuva; e; 

iiii) dez estações pluviográficas (EH-P01, EH-P02, EH-P03, EH-P04, EH-P05, EH-

P06, EH-P07, EH-P08, EH-P09, EH-P10), distribuídas ao longo da BHAP, 

disponibilizando informações de chuva. Cabe salientar que todas estas informações 

são disponibilizadas com excelente discretização temporal, sendo de 5 minutos ou de 

10 minutos, dependendo da estação. 
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Figura 21 - Rede de monitoramento hidrológico utilizada para modelagem de cheias na BHAC 

 
As figuras 22, 23 e 24 ilustram as estações de monitoramento utilizadas no 

trabalho.  
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Figura 22 - Ilustração da unidade de aquisição e armazenamento de informações hidrológicas de chuva 
da estação telemétrica (EH-H03) modelo HOBO Pluviômetro Digital - U30-GSM, marca Onset 

 

 
Figura 23 - Ilustração da seção de controle do arroio Cadeia com a estrutura para monitoramento 
automático de nível d'água e também por réguas linimétricas (a); e da unidade de aquisição e 

a b 
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armazenamento de informações hidrológicas de chuva e de nível da estação modelo Solar SL2000-
PNVn, instalada na mesma seção (b) 

 

 
Figura 24 - Ilustração da estação pluviográfica EH-P08 modelo HOBO Pluviômetro Digital – RG3-M, 
marca Onset, tendo mais 9 estações deste modelo 

 

Todas as estações dispõem de pluviógrafo automático que utiliza o princípio de 

cubas basculantes, já a estação de monitoramento de nível d’água utiliza um sensor 

de pressão. Estas estações de monitoramento dispõem de sistemas dataloggers para 

armazenamento de informações num intervalo de tempo de 5 minutos, sendo a 

aquisição realizada por meio de computadores portáteis. A estação telemétrica se 

difere por enviar os dados de monitoramento através de sinal de celular num intervalo 

de tempo de 5 minutos, sendo possível o acompanhamento online da situação da 

bacia 24 horas por dia. 

A título de ilustração, a figura 25 apresenta um pluviograma oriundo de uma 

das estações, o qual apresenta a distribuição das alturas de chuva, em mm, 

acumuladas no tempo, neste caso, em um evento de chuva qualquer. 
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Figura 25 - Exemplo de pluviograma oriundo das estações de monitoramento 

 

Uma importante consideração é o modo de obtenção das informações da 

precipitação em cada intervalo de tempo do monitoramento. No modelo concentrado, 

toda bacia é representada por uma precipitação média, proveniente da rede de 

monitoramento utilizada, constituindo um hietograma médio por evento para a BHAC 

como um todo. Já o modelo distribuído por sub-bacias permite a divisão da bacia de 

acordo com os canais de drenagem do sistema, permitindo que a precipitação seja 

relacionada com a área de influência de cada sub-bacia e com a área de influência de 

cada estação de monitoramento.  

Para isso, traçaram-se os Polígonos de Thiessen (Figura 26) sobre a BHAC e 

sobre as sub-bacias para a identificação da área de influência de cada estação 

pluviográfica. Seguindo este procedimento, 6 das 13 estações de monitoramento 

(EHP-04, EH-P07, EH-P08, EH-P10, EH-H02, EH-H03) foram consideradas para a 

determinação do hietograma médio sobre a área da bacia para cada evento analisado.  
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Figura 26 - Área de influência de cada estação de monitoramento com informações de chuva sobre a 
BHAC, considerando a metodologia dos Polígonos de Thiessen 

 

Na tabela 7 estão apresentadas as estações indicadas pelos Polígonos de 

Thiessen, bem como seus devidos pesos em ordem decrescente.  

 

Tabela 7 - Estações de monitoramento indicadas pelos Polígonos de Thiessen e suas respectivas áreas 
de influência 

BHAC 

Estações Área de influência (%) 

EHP-10 31,4 

EH-P07 26,1 

EH-H02 18,3 

EH-P04 14,6 

EH-P08 8,3 

EH-H03 1,3 

 

Visando à obtenção das séries de vazões e, consequentemente, o 

comportamento do ESD na bacia em questão, utilizou-se a curva-chave da seção de 

controle da BHAC. A curva-chave foi ajustada usando dados de medições de 

descarga líquida e os respectivos níveis dos cursos d’água. Para tanto, foram 
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realizadas campanhas hidrológicas, como a ilustrada na figura 27, utilizando os 

conhecidos molinetes hidrométricos. Estas medições foram feitas em situações em 

que os cursos d’água apresentaram condições de vazões baixas, médias e altas. 

 

 
Figura 27 - Campanha hidrológica para determinação de descarga líquida (a) usando micromolinete 
hidrométrico (b) na BHAC 

 

Deste modo, permitiu-se traçar uma correlação entre os dados de nível d’água 

monitorados pelo sensor e as medições de descarga líquida, originando a curva-

chave, a qual apresentou um coeficiente de determinação (R2) de 0,95. A equação 2, 

bem como a figura 28, apresentam a curva-chave ajustada para a seção de controle 

da BHAC. 

 

𝑄 = 0,0005 . 𝐻1,983         (2) 

 

Onde Q é a vazão (m³.s-1) e H é o nível d’água (cm) monitorado pelo sensor. 

 

a b 
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Figura 28 - Curva-chave para a seção de controle da BHAC 

 

3.2.2 Hietogramas e hidrogramas observados 

 

Com o objetivo de dirigir os estudos de modelagem hidrológica de cheias a 

partir da teoria do HU e do HUI, foram selecionados 10 eventos chuva x vazão com 

diferentes durações, totais precipitados e intensidades médias, dando preferência aos 

eventos de chuva causadores de cheias mais pronunciadas.  

Os dados de chuva foram dispostos de modo a gerar hietogramas com intervalo 

de tempo de 30 minutos, sendo a escolha deste intervalo essencial para promover 

estudos envolvendo a teoria do HU e HUI. Para computar o hietograma médio na 

bacia, referente a cada evento de chuva, se utilizou as estações consideradas pela 

metodologia dos Polígonos de Thiessen, conforme supracitado.  

A resposta de cada evento analisado se deu em termos de variação de vazão 

ao longo do tempo e os dados de vazão obtidos a partir da combinação da curva-

chave e do monitoramento linimétrico originaram o hidrograma de cada evento de 

chuva, também considerando o intervalo de tempo de 30 minutos. 

A título de ilustração, a figura 29 apresenta os hietogramas médios por sub-

bacias para um dado evento de precipitação, enquanto que o hidrograma observado 

representa a resposta destes hietogramas no exutório.  
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Figura 29 - Representação dos hietogramas médios por sub-bacia e hidrograma resultante dos mesmos 
na seção de controle monitorada no arroio Cadeia 

 

3.2.3 Hidrogramas de escoamento superficial direto (ESD) 

 

Apesar de existir a contribuição de diferentes componentes do escoamento em 

uma bacia hidrográfica e estes serem bastante variáveis e dependentes das 

condições meteorológicas, geomorfológicas e hidrológicas da bacia hidrográfica, para 

a determinação do HU se faz necessário conhecer somente a parcela de escoamento 

referente ao escoamento superficial direto, ou seja, conhecer a sequência temporal 

de vazões decorrentes do ESD ocasionada por um evento de chuva.  

Para separar o ESD do escoamento total e determinar o hidrograma do mesmo, 

utilizou-se o Método das Inflexões, como descrito por Mello e Silva (2013) que une, 

através de uma reta, o ponto sobre o hidrograma após o qual a contribuição do ESD 

se inicia ao ponto a partir do qual se encerra este escoamento. A figura 30 ilustra o 

método utilizado para separação do ESD. 
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Figura 30 - Representação do Método das Inflexões utilizado na separação do ESD do escoamento 
total 

 
Tal metodologia consiste da determinação do ponto A visualmente, face aos 

valores de vazão, e o ponto C analiticamente, determinando-se a constante de 

depleção (KA-C) baseada nos últimos valores de vazão, os quais pertencem apenas 

ao escoamento base (MELLO; SILVA, 2013). Esse procedimento é adotado até que 

se encontre um valor para KA-C sensivelmente inferior aos obtidos inicialmente, o que 

significa que uma vazão mais alta foi atingida, ou seja, indicando a contribuição do 

ESD no valor total da vazão. Esta metodologia tem sido amplamente empregada 

atualmente em estudos dessa natureza, tais como, Agirre et al. (2005), Jena e Tiwari 

(2006) e Choi et al. (2011). 

Aplicada a metodologia de separação do escoamento, foi possível extrair do 

escoamento total apenas o hidrograma de ESD, permitindo a modelagem de HU e de 

HUI.  

 

3.2.4 Hietogramas de precipitação efetiva (Pe) 

 

Existem inúmeros métodos para estimar o escoamento superficial direto em 

bacias não monitoradas. O método do Soil Conservation Service – Curve Number 

(SCS-SN), agora chamado de método Natural Resources Conservation Service – 

Curve Number (NRCS-CN), é amplamente utilizado por ser flexível e simples 

(NAGARAJAN; POONGOTHAI, 2012). O método foi desenvolvido para calcular a 
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distribuição temporal da Pe (hietograma de Pe) para cada evento individual de 

precipitação (YU, 2012). 

Segundo Beskow et al. (2009), este método é muito conhecido e utilizado para 

estimativa de Pe, tanto em eventos isolados de precipitação, quanto em modelos de 

simulação hidrossedimentológica. Apesar de existirem outros métodos para estimativa 

do hietograma de Pe, o método CN tem sido amplamente empregado para o este 

propósito (ŠRAJ et al., 2010). Ainda, Mello e Silva (2013) destacam que este método 

tem sido empregado para estimativa das Pe’s com vistas à estimativa da vazão de 

projeto e também do hidrograma de projeto. 

Entre as vantagens percebidas no método CN estão: simplicidade, praticidade, 

previsibilidade, estabilidade, dependência de um único parâmetro, e capacidade de 

resposta às propriedades de bacias hidrográficas, tais como tipo de solo, uso da terra, 

a condição de superfície e a condição antecedente (PONCE; HAWKINS, 1996; YU, 

2012). O método CN é o mais popular devido à sua simplicidade, parâmetros 

necessários limitados, fácil obtenção de dados de entrada, e adequação pequenas 

bacias hidrográficas não monitoradas (AJMAL et al., 2015). 

O embasamento conceitual desse método pode ser representado pela 

expressão abaixo (MELLO; SILVA, 2013): 

 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟çã𝑜
=  

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑡𝑎çã𝑜 𝑒𝑓𝑒𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑡𝑎çã𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
     (3) 

 

Em que a equação 3 pode ser reescrita como: 

 

𝑃−𝑃𝑒

𝑆
=  

𝑃𝑒

𝑃
           (4) 

 

Sendo P a precipitação total (mm), Pe o deflúvio ou precipitação efetiva (mm) e 

S o potencial de armazenamento de água no solo (mm).  

Este método também considera as abstrações iniciais (Ia), em mm, que 

representam as perdas de água antes do início do escoamento, as quais podem ser 

associadas à interceptação, armazenamento na superfície e infiltração (JIAO et al., 

2015).   

À vista disso, introduzindo as Ia na equação 4, tem-se: 
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𝑃−𝑃𝑒−𝐼𝑎

𝑆
=  

𝑃𝑒

𝑃−𝐼𝑎
          (5) 

 

Reorganizando a equação 5, obtém-se a equação geral do respectivo método: 

 

𝑃𝑒 =  
(𝑃−𝐼𝑎)²

(𝑃−𝐼𝑎+𝑆)
           (6) 

 

Segundo o SCS (1971), o método do CN, no seu formato padrão, considera Ia 

como igual a 20% de S. Contudo, nesse estudo, foram consideradas as Ia para cada 

evento de precipitação pela análise dos hietogramas e hidrograma de ESD 

correspondentes, conforme recomendações de Chow et al. (1988). A figura 31 ilustra 

as Ia. 

 

 
Figura 31 - Ilustração das abstrações iniciais (Ia) seguido da precipitação efetiva (Pe), continuação das 
abstrações (Fa) e precipitação total (P) 
Fonte: Adaptada de Chow et al (1988) 

 

De acordo com López et al. (2012), a abstração inicial é a precipitação 

acumulada até a hora do início do hietograma de escoamento superficial direto. 

Seguindo este contexto e em razão da existência de dados observados, discretizados 

no tempo, de precipitação (hietograma) e vazão (hidrograma), o valor de Ia foi 

determinado para cada evento de precipitação. 



49 
 

É importante relevar que esse método indica que somente existirá escoamento 

quando P for superior a Ia. Deste modo, o potencial de armazenamento de água no 

solo S, em mm, é obtido com base no Número da Curva (CN), de acordo com a 

equação abaixo: 

𝑆 =  
25400

𝐶𝑁
− 254          (7) 

 

Os valores de Número da Curva (CN), os quais variam de 1 a 100, são 

tabelados para diferentes tipos de solo e cobertura vegetal, representando desta 

forma, as condições de cobertura vegetal e tipo de solo. Assim, quanto maior o valor 

de CN, mais impermeável é o solo e, consequentemente, maior é o escoamento 

superficial direto.  

Outra informação de grande relevância neste método é a umidade antecedente 

(AMC – Antecedent Moisture Content) ao evento de precipitação na definição dos 

valores de CN. Assim, os valores de CN são subdivididos em três classes, com base 

na precipitação acumulada nos cinco dias anteriores (P5), isto é: AMC I, 0 a 35 mm; 

AMC II, 35 a 52,5 mm; e AMC III, superior a 52,5 mm. Os valores de CN associados 

a diferentes situações de uso do solo, grupos hidrológicos e classes de umidade 

antecedente podem ser encontrados em Mishra e Singh (2013). 

SCS (1971) recomenda que sejam utilizadas tabelas para o enquadramento de 

valores característicos de CN em função, basicamente, de características de uso do 

solo, solo e umidade antecedente do solo da bacia hidrográfica. Os referidos valores 

tabelados de CN foram estabelecidos para condições fisiográficas específicas norte-

americanas a partir de avaliações experimentais; portanto, estes valores podem sofrer 

variações quando aplicados em outras localidades. 

Por isso, para este estudo, os valores de CN foram ajustados para cada evento 

de precipitação de modo que a soma de todas as Pe’s fosse quantitativamente igual 

ao ESD observado, considerando-se, portanto, o valor observado da Ia para cada 

evento. Agirre et al. (2005) também ajustaram o valor de Ia para cada evento de 

precipitação. 
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3.3 Modelagem de hidrogramas de cheias utilizando modelos de HU 

e HUI 

 

Neste estudo, foram empregados dois modelos de HU sintéticos: Adimensional 

e Triangular; e dois modelos de HUI conceituais: Clark e Nash, sendo estes 

trabalhados tanto a partir de eventos monitorados de chuva-vazão quanto a partir das 

características geomorfológicas da BHAC. Estes modelos foram aplicados em dois 

cenários distintos, sendo: 

a. Cenário 1: Modelagem concentrada; 

b. Cenário 2: Modelagem distribuída; 

 

3.3.1 Hidrograma Unitário Adimensional (HUA) e Triangular 

(HUT) 

 

A partir de análises de Hidrogramas Unitários (HU) em bacias com diferentes 

características nos Estados Unidos, NRCS sugeriram que os hidrogramas unitários 

podem ser aproximados por relações de tempo e vazão estimadas com base no tempo 

de concentração e na área das bacias. Dessa forma, o hidrograma unitário pode ser 

aproximado por um triângulo, definido pela vazão de pico, pelo tempo de pico e pelo 

tempo de base, conhecido como Hidrograma Unitário Triangular (HUT) 

(COLLISCHONN; DORNELLES, 2013). 

De acordo com Mello e Silva (2013), a ideia central do HUT é a aproximação 

dos trechos de duas retas correspondentes à ascensão e recessão do hidrograma, 

constituindo um triângulo, ao passo que o HUA, segundo Ramos et al. (1989), sintetiza 

o HU para um determinado tempo de duração da precipitação, utilizando-se um 

hidrograma adimensional, assumindo uma única forma para representação do ESD, 

independentemente da bacia hidrográfica. 

Segundo Collischonn e Dornelles (2013), o HU adimensional é mais realista do 

que o hidrograma triangular, porque aproxima a resposta com uma curva suavizada. 

Na prática, utilizando a convolução para eventos de chuva mais complexos, as 

diferenças entre as respostas obtidas pelos dois métodos são relativamente 

pequenas. 

Assim, os principais parâmetros de ajuste do HUA são obtidos por meio do 

HUT, conforme ilustrado na figura 32 (TUCCI; PORTO; BARROS, 1995): 
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Figura 32 - Ilustração do HUT (cinza) e HUA (preto) para dados hipotéticos 

 

O tempo de ascensão (ta) do HUT e do HUA é obtido pelo somatório da metade 

do tempo de duração (D) da Pu com o tempo de retardo da bacia hidrográfica (tlag). 

Destaca-se que o tlag apresentado na figura 32 é tradicionalmente empregado na área 

de hidrologia, necessitando de uma análise conjunta do hietograma e hidrograma de 

um dado evento de chuva. Viessman e Lewis (2014) relatam que existem diferentes 

concepções para a determinação do tlag. Neste estudo, dada a necessidade de 

obtenção de valores observados de tlag visando à análise dos modelos HUT e HUA, o 

mesmo foi considerado como o tempo entre o centroide do hietograma de chuvas 

efetivas e a vazão de pico do hidrograma. 

Assim sendo, considerou-se uma Pu de 1 mm distribuída uniformemente sobre 

a bacia hidrográfica durante um intervalo de tempo D de 30 minutos. O tlag, por sua 

vez, foi estimado empregando a seguinte equação empírica sugerida pelo (SCS, 

1971): 

 

𝑡𝑙𝑎𝑔 =  
2,6 . 𝐿0,8.  (

𝑆

25,4
+1)0,70

1900 .  𝑋0,50          (8) 
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Onde, tlag é obtido em horas, L é o comprimento do curso d’água principal (m), 

S é o potencial de armazenamento de água no solo de acordo com o método CN e X 

é a declividade média da bacia (%). 

A vazão de pico (qp) do HUT e do HUA foi estimada pela relação: 

 

𝑞𝑝 =  
0,208 .𝑃𝑢 .𝐴

𝑡𝑎
          (9) 

 

Onde qp é obtida em m3s-1, Pu em mm, A é a área da bacia hidrográfica, em 

km2, e ta em horas. 

Para o HUT, como pode ser verificado na figura 32, o tempo de base (tb) é dado 

pela soma dos tempos de ascensão ta e de recessão (te) do HU, sendo tb definido 

como 8/3 de ta, ou seja, te 67% superior ao ta. 

 

𝑞

𝑞𝑝
=  [

𝑡

𝑡𝑎
 . exp (1 − 

𝑡

𝑡𝑎
)]

𝑥

        (10) 

 

Em que X é a função gama precisa do fator de pico (FP), que é comumente 

adotado como 484, dada por Tomaz (2013): 

 

𝑥 = 0,8679 . exp(0,00353 . 𝐹𝑃) − 1       (11) 

 

Os modelos de HUA e HUT são frequentemente empregados para estimar 

vazões de pico e determinar hidrogramas originados de eventos extremos de 

precipitação, como pode ser observado nos estudos de Khaleghi et al. (2011), Luxon, 

Christopher e Pius (2013), Majidi et al. (2012), Sule e Alabi (2013), Nunes (2015) e 

Veber (2016). 

 

3.3.2 Hidrograma Unitário Instantâneo de Clark (HUIC) 

 

O modelo conceitual de HUI de Clark (HUIC) foi desenvolvido a partir da 

consideração da equação de conservação de massa e, portanto, pode ser 

considerado como uma técnica gráfica ou uma técnica de propagação matemática. A 
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habilidade de gerar hidrograma unitário de equações de propagação faz esta técnica 

ser bastante atrativa para uso em modelos computacionais.  

O modelo contempla dois importantes processos na transformação de Pe em 

ESD (Clark, 1945):  atenuação, que considera a redução das vazões geradas pela Pe 

em decorrência do armazenamento na bacia hidrográfica; e translação, que considera 

a defasagem de tempo entre a ocorrência de Pe na bacia hidrográfica e sua 

contribuição com a vazão na seção de controle. 

De acordo com Ahmad, Ghumman e Ahmad (2009), sua aplicação requer a 

estimativa do tempo de concentração (tc) da bacia hidrográfica e do coeficiente de 

armazenamento (R). Assim, a sua formulação matemática é dada por: 

 

𝑄𝑖+1 = 2 . 𝐶0 . 𝑅𝐸(𝑖) + 𝐶1 . 𝑄1        (12) 

 

Onde Q é a ordenada do HUIC, i refere-se ao tempo, RE é a precipitação efetiva 

uniformemente distribuída, dependente do Histograma Tempo-área (HTA) e de uma 

constante de conversão de unidades, e C0 e C1 são coeficientes de ponderação. 

Os respectivos coeficientes de ponderação C0 e C1 propostos podem ser 

calculados pelas equações 13 e 14, respectivamente. 

 

𝐶0 =  
0,5 .𝑡

𝑅+0,5 .𝑡
           (13) 

 

𝐶1 =  
𝑅− 0,5 .𝑡

𝑅+0,5 .𝑡
           (14) 

 

Onde t é o intervalo de simulação, em horas. 

 

Deste modo, o efeito da atenuação contemplado no HUIC está implicitamente 

representado por R. Tal coeficiente pode ser determinado por meio da derivação da 

curva de recessão do hidrograma no ponto de inflexão, o qual indica que a entrada de 

ESD no curso d’água é cessada, restando apenas o fluxo contido na calha 

(RAGHUNATH, 2006). 

O HTA define a fração da área da bacia que está contribuindo com o ESD na 

seção de controle da bacia em função do tempo que inicia a Pe (STRAUB et al., 2000) 

e é frequentemente expresso de forma adimensional como porcentagem da área 
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acumulada e a área total da bacia versus a percentagem de tempo de concentração 

(WILKERSON; MERWADE, 2010).  

 

3.3.3 Hidrograma Unitário Instantâneo Geomorfológico de 

Clark (HUIGC) 

 

Quando da não existência de monitoramento chuva e vazão na bacia de 

interesse, o HUI de Clark (1945) também pode ser utilizado empregando algumas 

características da bacia, sendo assim denominado de HUI Geomorfológico de Clark 

(HUIGC).  

Assim como o HUIC, o modelo é fundamentado em dois parâmetros, tc e R, 

bem como da obtenção do HTA da bacia. O tc para BHAC foi estimado com base na 

equação empírica de Dodge (Equação 15), e, para as sub-bacias, com base na 

equação de Ven Te Chow (Equação 16) considerando os limiares de aplicabilidade 

de cada equação recomendados em Mello e Silva (2013): 

 

𝑡𝑐 = 21,88 .  𝐴0,41 .  𝑋−0,17          (15) 

 

𝑡𝑐 =  52,64 . (
𝐿

√𝑆0
)0,64         (16) 

 

Onde A é área da bacia hidrográfica, em km², X é a declividade média da bacia, 

em m.m-1, L é o comprimento do talvegue principal, em km e S0 é a declividade média 

do talvegue, em m.km-1. 

O coeficiente de armazenamento R (horas) foi estimado pela equação 

recomendada por Mohave County (2009): 

 

𝑅 =  
0,435 .  𝑡𝑐

1,11 .  𝐿0,8

𝐴0,57           (17) 

 

Em que tc é o tempo de concentração (horas), L é o comprimento máximo 

percorrido pelo escoamento na bacia hidrográfica (km) e A é a área da bacia (km²). 

Neste caso, para a modelagem do HUIGC, tc e R foram considerados 

invariáveis com o evento analisado, correspondendo a um valor único para a BHAC e 

suas sub-bacias. 



55 
 

3.3.4 Hidrograma Unitário Instantâneo de Nash (HUIN) 

 

Nash (1957) considerou que o HUI pode ser obtido através da propagação do 

escoamento até a seção de controle por n reservatórios lineares em cascata (Figura 

33), considerando uma precipitação uniforme ao longo da bacia.  

A consideração de reservatórios simula uma situação de amortecimento da 

vazão de pico e outra de translação, ou seja, de um movimento de ondas do 

escoamento cujo efeito é mais pronunciado em canais ao longo da bacia. Fisicamente, 

a facilidade com que o reservatório drena o escoamento é representada por um 

parâmetro k, o qual reflete a resposta da bacia hidrográfica ao ser excitada por um ou 

mais eventos de precipitação efetiva (TUCCI, 2009; FRENDRICH, 1984). 

 

 
Figura 33 - Reservatórios lineares em cascatas apresentados pelo HUIN 

 

Dessa forma, o modelo conceitual de Nash para o HUI, considerando 2 

parâmetros e reservatórios lineares, pode ser representado pela seguinte equação: 

 

 𝑢(𝑡) =  
1

𝑘 .  Г(𝑛)
.

𝑡

𝑘

(𝑛−1)
. 𝑒

−𝑡

𝑘           (18) 

 

Onde u(t) denota as ordenadas do HUI do modelo de Nash, t é o intervalo de 

tempo, n e k são os parâmetros do modelo Nash e Γ a função gama. O parâmetro k 

(parâmetro de escala), igual para todos os reservatórios lineares, é a constante de 
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armazenamento e tem a dimensão de tempo, enquanto o parâmetro n (parâmetro de 

forma) diz respeito ao número de reservatórios lineares atenuando o pico do HUI. 

Dessa maneira, as ordenadas q do HU final, para um valor de Pu de 1mm, 

incidindo de forma uniforme sobre a bacia hidrográfica, durante um tempo de duração 

D de 30 minutos, foi obtido por meio da integração do HUI, de acordo com a equação 

27. 

 

𝑞(𝑡) =  ∫ 𝑢(𝑡 − 𝜏)𝑑𝜏
𝑡

0
         (19) 

 

3.3.5 Hidrograma Unitário Instantâneo Geomorfológico de 

Nash (HUIGN) 

 

Rodriguez-Iturbe e Valdez (1979) derivaram as características qp e tempo para 

o pico (ta) do HUI como função das razões de Horton. Posteriormente, Bhagwat, Shetty 

e Hegde (2011), com base nos resultados do estudo de Rodriguez-Iturbe e Valdez 

(1979), propuseram relações entre os parâmetros de escala (k) e de forma (n) do 

Hidrograma Unitário Instantâneo de Nash (HUIN) com as leis de Horton. Neste 

trabalho, considerou-se como Hidrograma Unitário Geomorfológico de Nash (HUIGN) 

o emprego do HUIN através das relações de n e k propostas por Bhagwat, Shetty e 

Hegde (2011), conforme equacionamento abaixo: 

 

𝑞𝑝 . 𝑡𝑎 =  
𝑛−1

Г(𝑛)
 𝑒−(𝑛−1). 𝑛 − 1𝑛−1 = 0,5764 . (

𝑅𝐵

𝑅𝐴
)

0,55

. 𝑅𝐿 0,05    (20) 

 

Em que RB e RL integram as leis de Horton (1945), descritas em Christofoletti 

(1980) como razão de bifurcação (RB), que expressa a relação entre o número total 

de segmentos de certa ordem e o número total de segmentos de ordem imediatamente 

superior, e razão de comprimento (RL), que relaciona o comprimento dos cursos 

d’água de uma dada ordem como o comprimento dos cursos d’água de uma ordem 

imediatamente inferior, e RA, proposta por Schumm (1956) e descrita em Christofoletti 

(1980) como razão entre as áreas das bacias, a qual é dada pela razão entre a área 

de drenagem média dos cursos d’água de uma determinada ordem e a área de 

drenagem média dos cursos d’água de uma ordem imediatamente inferior. 
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Na equação 28, todos os termos do lado direito podem ser determinados, visto 

que derivam de características geomorfológicas da bacia hidrográfica, restando 

apenas a determinação dos parâmetros n e k do modelo de HUI de Nash. O parâmetro 

n foi determinado iterativamente de acordo com a equação 29, enquanto k foi 

computado empregando-se os índices adimensionais, acima descritos, seguindo 

recomendações de Bhagwat, Shetty e Hegde (2011): 

 

𝑘 =  
0,44 .𝐿

𝑣
 . (

𝑅𝐵

𝑅𝐴
)

0,55

. 𝑅𝐿
−0,38. (𝑛 − 1)−1       (21) 

 

Onde v é a velocidade dinâmica (m.s-1). 

 

Com o intuito de estimar v, realizou-se uma análise de regressão considerando 

este parâmetro como variável resposta e a vazão como variável explicativa, sendo os 

dados empregados nessa análise originários das campanhas hidrológicas. Já para as 

sub-bacias, foi proposta neste estudo a utilização da qp de cada evento a fim de obter 

a v através da adimensionalização da vazão da curva-chave. Posteriormente, o HUI 

obtido pelo modelo descrito nessa seção, foi convertido em HU, conforme realizado 

para o HUIN. 

 

3.4 Processamento computacional dos modelos de HU e HUI 

 

3.4.1 HEC-HMS 

 

O modelo chuva-vazão desenvolvido pelo USACE, HEC-HMS Versão 4.1 

(USACE, 2015), foi utilizado neste estudo. Para melhor compreensão de 

funcionamento do programa, a figura 34 apresenta um diagrama hierárquico com sua 

estrutura.  
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Figura 34 - Diagrama hierárquico de processos envolvidos na modelagem hidrológica utilizando HEC-HMS, sendo que as etapas e os métodos usados neste 
estudo estão enfatizados em azul 
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 Como se pode observar na figura 34, a modelagem hidrológica no HEC-HMS 

engloba a utilização de quatro componentes: basin model, meteorologic model, control 

specification e time series data. Dentre estes, o componente mais importante é o basin 

model, pelo fato de ser através dele que se define a representação física da bacia. 

Para ilustrar os elementos hidrológicos inseridos no modelo, as figuras 35 e 36 

representam a BHAC e as sub-bacias, respectivamente.  

 

 
Figura 35 - Representação dos elementos da modelagem concentrada no modelo HEC-HMS para o 
caso da BHAC 
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Figura 36 - Representação dos elementos da modelagem distribuída no modelo HEC-HMS para o caso 
da BHAC 

 

No modelo meteorológico (meteorologic model) aplicou-se o hietograma 

específico de cada evento analisado. Bem como nos dados de precipitação e vazão, 

pertencentes ao componente Time-Series Data, aplicou-se, para cada evento, o 

hietograma médio e o hidrograma observado na seção de controle monitorada no 

arroio Cadeia.  

 Neste estudo foram considerados os métodos de perda e transformação, sendo 

assim, dentro do elemento subbasin, necessário definir dois módulos (perdas e 

transformação). O método de perda escolhido (loss method) foi o NRCS-CN e dois 

métodos de transformação (transform method) foram aplicados com o intuito de 

analisar o melhor desempenho entre os modelos aplicados. É válido ressaltar que toda 

a configuração utilizada para a BHAC, também foi aplicada para as sub-bacias. 

Para os dois cenários analisados, primeiramente, aplicou-se o HUIC no HEC-

HMS. Os parâmetros calibrados do HUIC foram utilizados como entrada nos demais 

modelos: HUA e HUIGC, também processados no ambiente do HEC-HMS. Para o 

HUT, não foi necessário o processamento computacional, visto que os parâmetros 
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deste modelo são de fácil obtenção, sendo necessária apenas a aplicação das 

equações apresentadas no item 3.3.1. 

A calibração de um modelo é importante para assegurar que as simulações de 

saída sejam próximas às observações reais (LAOUACHERIA; MANSOURI, 2015). O 

processo de calibração utiliza um algoritmo de otimização. Algoritmos de otimização 

diferem na sua habilidade de pesquisar em espaços de soluções complexas, e o 

método deve ser escolhido cuidadosamente para obter bons resultados (COOPER; 

NGUYEN; NICELL, 2007).  

Os parâmetros do modelo HEC-HMS podem ser calibrados usando dois 

métodos de auto calibração, Univariate-Gradient (UG) e Nelder-Mead (NM). O método 

UG avalia e estima cada variável do modelo separadamente, enquanto mantém todas 

as demais variáveis constantes. No método NM, o procedimento Downhill Simplex é 

adotado para avaliar simultaneamente todas as variáveis e determinar quais variáveis 

devem ser ajustadas (SCHARFFENBERG; FLEMING, 2008).  

Joo et al. (2013), para duas bacias coreanas, utilizou o método NM para calibrar 

os parâmetros do HUIC ao empregar o modelo HEC-HMS. Apesar de o NM depender 

de maior tempo que o UG, este método fornece resultados mais precisos 

(SCHARFFENBERG; FLEMIN, 2006). Neste estudo, a calibração procedeu-se pelo 

método NM adotando como “função objetivo” do HEC-HMS, a raiz quadrada do erro 

quadrático médio (Root Mean Square Error - RMSE).  

Como o HEC-HMS não possibilita a modelagem hidrológica pelo HUIN, a 

linguagem R (R Core Team, 2015) foi empregada para ser possível a aplicação do 

modelo em questão. À vista disso, foram escritos dois scripts contemplando os 

cenários 1 e 2, onde abrangem a modelagem concentrada e a modelagem distribuída, 

respectivamente. Em ambos os scripts se constituiu o uso do algoritmo de otimização 

NM e a RMSE como função objetivo. A partir dos parâmetros do HUIN calibrados, foi 

possível obter os HUIGN para cada evento analisado.  

 

3.5 Análise de desempenho 

 

O desempenho dos modelos foi qualificado aplicando-se o coeficiente de Nash-

Sutcliffe (CNS) e a raiz quadrada do erro quadrático médio (RMSE). 

A correlação entre os hidrogramas estimados e observados foram avaliados 

pelo coeficiente de Nash-Sutcliffe (NASH; SUTCLIFFE, 1970), sendo utilizado o 
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intervalo de menos infinito a 1. Um valor de CNS igual a 1 significa um bom ajuste entre 

os hidrogramas (LAOUACHERIA; MANSOURI, 2015). Moriasi et al. (2007) sugerem 

a seguinte classificação para esse coeficiente: CNS > 0,65, muito bom; 0,54< CNS< 

0,65, bom; 0,50< CNS< 0,54, satisfatório. Valores de CNS inferiores a 0,54, foram 

considerados como ajustes insatisfatórios. 

O CNS pode ser definido como: 

 

𝐶𝑁𝑆 =  1 −
∑ (𝑄𝑖𝑜𝑏𝑠

−𝑄𝑖𝑒𝑠𝑡
)²𝑁

𝑖=1

∑ (𝑄𝑖𝑜𝑏𝑠
−�̅�𝑜𝑏𝑠)²𝑁

𝑖=1

          (22) 

 

Onde 𝑄𝑖𝑜𝑏𝑠
 é a vazão observada no tempo t=i, 𝑄𝑖𝑒𝑠𝑡

 é a vazão estimada no tempo 

t=i, �̅�𝑜𝑏𝑠 é a vazão média observada e N é o número de ordenadas do hidrograma. 

 

O RMSE (Equação 23) permite quantificar o erro da estimativa, indicando se o 

modelo super ou subestima os valores observados de vazão (COLLISCHONN, 2001). 

Para o RMSE não existe uma classificação, pois seu valor é totalmente dependente 

da magnitude da variável analisada, contudo, quanto mais próximo de zero, melhor o 

desempenho do modelo. 

 

𝑅𝑀𝑆𝐸 = √
1

𝑁
∑ (𝑄𝑜𝑏𝑠𝑡

− 𝑄𝑒𝑠𝑡𝑡
)²𝑁

𝑡=1         (23) 

 

Em que 𝑄𝑜𝑏𝑠𝑡
 é a vazão observada no tempo t=i, 𝑄𝑒𝑠𝑡𝑡

 é a vazão estimada no 

tempo t=i e N é o número de ordenadas do hidrograma. 
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4 Resultados e Discussão 

 

4.1 Eventos chuva x escoamento empregados 

 

Com o intuito de contemplar diferentes cenários de resposta hidrológica na 

BHAC, 10 eventos chuva x escoamento foram selecionados. Cada um dos eventos 

apresentou hidrograma unimodal, ou seja, com um único pico de vazão, conforme 

indicado por Raghunath (2006), e diferentes valores de precipitação acumulada nos 5 

dias antecedentes (P5). Estas características foram selecionadas com o propósito de 

que os hidrogramas de escoamento total apresentassem períodos de ascensão e 

recessão significativos para análise de cheias.  

Informações referentes às datas e horários de início e de fim do hidrograma, 

bem como precipitações totais, P5, intensidade média e vazão total máxima de cada 

evento selecionado, podem ser visualizadas na tabela 8. 

 

Tabela 8 - Caracterização dos eventos empregados na modelagem de cheias, com destaque para a 
precipitação total (PTOTAL), precipitação acumulada nos 5 dias antecedentes (P5), intensidade média (im) 
e vazão total máxima (QTOTALmáx) 

Evento 
Início Fim 

PTOTAL(mm)* 
P5 

(mm) 
im 

(mm.h-1) 
QTOTAL máx 

(m³.s-1) Data Hora Data Hora 

1 21/09/2015 06:30 22/09/2015 08:00 42,9 93,9 4,8 21,1 

2 23/09/2015 09:30 24/09/2015 02:00 38,5 86,5 9,6 57,7 

3 15/10/2015 06:00 15/10/2015 21:00 35,5 127,3 14,2 79,7 

4 20/10/2015 07:00 20/10/2015 23:30 33,1 62,6 9,4 38,4 

5 13/11/2015 02:30 13/11/2015 22:30 19,4 45,4 12,9 15,3 

6 18/12/2015 11:00 19/12/2015 03:00 31,0 50,8 10,3 18,3 

7 05/01/2016 12:30 06/01/2016 07:00 53,0 4,5 13,2 12,1 

8 06/01/2016 08:30 07/01/2016 02:30 37,0 73,5 14,8 46,1 

9 20/04/2016 05:30 21/04/2016 03:30 10,9 23,2 2,4 8,8 

10 14/05/2016 04:00 15/05/2016 04:00 15,8 2,5 3,2 17,4 

 * Precipitação total do evento de chuva 

  

Analisando a tabela 8, pode-se observar a variação da PTOTAL de 10,9mm a 

53mm, a P5 de 2,5mm a 127,3mm, a QTOTALmáx com valor mínimo de 8,8m³.s-1 e 

máximo de 79,7m³.s-1 e da im com valores entre 2,4mm.h-1 e 14,8mm.h-1. 

O volume e a velocidade do escoamento superficial dependem da intensidade, 

duração e frequência da chuva, sendo a intensidade o fator pluviométrico mais 

importante, estando intimamente ligada ao processo erosivo. Quando ocorre uma 

chuva com menor intensidade, a água irá se infiltrar por um período, mais ou menos 
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longo, dependendo das condições de umidade em que o solo se encontra. Depois, 

inicia o escoamento superficial, aumentando de volume ao longo da encosta 

(BERTONI; LOMBARDI NETO, 2014). Na ocorrência de um evento de chuva de alta 

intensidade, esta intensidade pode ultrapassar a capacidade de infiltração de água do 

solo, ocasionando maior volume de enxurrada e maior taxa erosiva, 

consequentemente, maior quantidade de sedimentos transportados (AVANZI, 2005). 

Sabe-se que o padrão de precipitação da região em que está localizada a 

BHAC apresenta o tipo de chuva frontal, o qual apresenta normalmente maiores 

durações, menores intensidades, abrange grandes áreas e é distribuída ao longo do 

ano. A boa distribuição pluviométrica no estado do Rio Grande do Sul, para 

Collischonn e Dornelles (2013), está associada à ocorrência de frentes frias 

praticamente todo o ano, sendo, portanto, responsáveis pela geração de precipitações 

de forma distribuída ao longo do ano. 

 Porém, é importante ressaltar que, para este estudo, estão sendo analisados 

eventos isolados, ou seja, predefinidos a partir do início e fim da resposta de cada 

evento de precipitação, de forma a extrair as informações individuais referentes à 

contribuição dos mesmos. Portanto, analisando unicamente as intensidades médias 

(im) sucedidas na bacia (Tabela 8), constata-se que não existe uma perfeita 

correspondência com a QTOTALmáx. Contudo, averiguando em conjunto com a PTOTAL, 

pode-se observar que existe uma ligeira tendência da QTOTALmáx aumentar com o 

crescimento da PTOTAL e im. 

 Segundo Ibrahim-Bathis e Ahmed (2016), há muitas incógnitas em qualquer 

bacia hidrográfica, sendo a chuva uma das mais importantes variáveis e, 

provavelmente, uma das maiores incertezas que varia espacial e temporalmente. 

Outras características físicas das bacias hidrográficas, tais como a cobertura do solo, 

a densidade da vegetação, as condições do solo, o tipo de solo e a condição de 

umidade antecedente são os principais fatores que governam e influenciam o 

escoamento superficial direto. 

 

4.2 Escoamento superficial direto (ESD) e precipitação efetiva (Pe) 

 

Conforme descrita na seção 3.2.3, a separação do escoamento possibilitou que 

o hidrograma de ESD e, por consequência, a Pe de cada evento analisado fossem 

computados. A tabela 9 apresenta a vazão de pico do hidrograma de ESD (Qp) bem 
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como a Pe e a sua parcela na precipitação total para os 10 eventos selecionados neste 

estudo.  

 

Tabela 9 - Características do hidrograma de ESD para cada evento analisado na BHAC 

Evento Qp (m³.s-1) Pe (mm) Parcela da PTOTAL (%) 

1 17,4 5,1 11,9 

2 50,5 9,1 23,7 

3 68,6 12,0 33,9 

4 33,4 6,6 20,1 

5 12,0 2,5 13,2 

6 15,6 2,7 8,7 

7 10,1 2,1 4,0 

8 41,4 5,6 15,0 

9 6,8 1,6 14,6 

10 14,9 3,2 20,1 

 

 Analisando a tabela 9, pode-se observar que a Qp apresentou uma importante 

variação de 6,8m³.s-1 a 68,6m³.s-1 e a Pe de 1,6 a 12mm, podendo, assim, analisar os 

diferentes cenários propostos pelos eventos de chuva, visando à modelagem do HU. 

Ainda, os valores da parcela de PTOTAL referente à Pe variaram de 4 a 33,9%, sendo 

esta análise de extrema importância, visto que se refere à parcela de precipitação 

convertida em ESD. 

O conhecimento da Pe total de cada evento foi primordial para a caracterização 

da variabilidade temporal e de intensidade da Pe, permitindo estabelecer os 

hietogramas de precipitação efetiva de cada evento. O método de obtenção dos 

hietogramas de precipitação efetiva (método CN) tem os valores de número da curva 

(CN) resultantes da calibração para cada evento, bem como as abstrações iniciais (Ia), 

dispostos na seção 4.3, onde estão apresentados os cenários analisados neste 

estudo.  

 

4.3 Cenários 

 

4.3.1 Cenário 1: Modelagem concentrada 

 

A tabela 10 apresenta os valores de CN e Ia para a condição do cenário 1 

(modelagem concentrada). 
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Tabela 10 - Valores ajustados do Número da Curva (CN) para obtenção dos hietogramas de 
precipitação efetiva pelo método do CN e as abstrações iniciais (Ia) para cada evento, considerando o 
cenário 1 

Evento CN Ia (mm) Evento CN Ia (mm) 

1 56 8,6 6 67 10,9 

2 85 13,5 7 54 30,4 

3 86 6,8 8 91 21,7 

4 72 4,0 9 80 0,0 

5 80 4,4 10 92 5,4 

 

Considerando um mesmo evento de chuva, quanto maior o valor do CN maior 

é o ESD gerado. De acordo com a tabela 10, os valores de CN foram bastante 

variáveis entre os eventos de chuva (56 a 92), bem como os valores de Ia (0 a 

30,4mm), onde, analisando um mesmo evento de chuva, quanto menor o seu valor, 

mais rapidamente a ocorrerá a transformação de precipitação em ESD. 

O SCS (1971) recomenda que sejam utilizadas tabelas para o enquadramento 

de valores característicos de CN em função, basicamente, de características de uso 

do solo, solo e umidade antecedente, como realizado nos estudos de Ahmad, 

Ghumman e Ahmad (2009), Nguyen, Maathuis e Rientjes (2009) e Šraj, Dirnbek e 

Brilly (2010); porém, a metodologia utilizada neste estudo adotou o ajuste do CN por 

evento, tornando interessante confrontar as duas metodologias. Sendo assim, a tabela 

11 apresenta o valor de CN na BHAC considerando os valores tabelados de CN e a 

condição real de P5 (AMC I, 0 a 35 mm; AMC II, 35 a 52,5 mm; e AMC III, superior a 

52,5 mm). 

 

Tabela 11 - Número da Curva (CN) médio na BHAC, por evento, considerando os valores de CN 
tabelados e a categoria de umidade antecedente (P5) 

Evento P5 (mm) AMC CN Evento P5 (mm) AMC CN 

1 93,9 III 86 6 50,8 II 72 

2 86,5 III 86 7 4,5 I 53 

3 127,3 III 86 8 73,5 III 86 

4 62,6 III 86 9 23,2 I 53 

5 45,4 II 72 10 2,5 I 53 

 

A tabela 11 apresenta os valores de CN tabelados encontrados. Em 

constatação com a tabela 10, os valores de CN ajustados variaram de 56 e 92 

enquanto que os valores de CN tabelados (Tabela 11) variaram de 53 a 86. Analisando 

a variação do erro entre os valores de CN, o menor erro sucedeu-se no Evento 3, 
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onde os valores de CN foram iguais, ao mesmo tempo que no Evento 10 verificou-se 

o maior erro. 

Ao fixar valores tabelados de CN para uma bacia brasileira, Beskow et al. 

(2009), encontraram dificuldades na estimativa de Pe, para quatro eventos de chuva. 

Esses eventos tiveram valores consideráveis de precipitação pluvial antecedente 

(condição AMC III, ou seja, solo úmido), acarretando superestimativa dos valores 

simulados do ESD, indicando que o método CN, para a condição AMC III, não mostrou 

calibração satisfatória. De acordo com Mishra et al. (2006), uma fragilidade do método 

CN é o enquadramento da AMC em apenas três categorias (AMC I, II e III), podendo 

acarretar em dificuldades no emprego deste método para algumas condições de P5. 

Esta constatação é válida, tendo em vista que os valores de CN são tabelados em 

função da categoria da AMC, tornando o método pouco sensível às condições 

reinantes de armazenamento de água no solo quando do início de um evento de 

chuva.  

Neste contexto, Mishra et al. (2006) recomendam que seja considerado um 

parâmetro vinculado à umidade antecedente do solo para a estimativa da abstração 

inicial, tanto em função da P5 quanto de S. Mello, Lima e Silva (2007) corroboram com 

Mishra et al. (2006), visto que ao avaliarem o método CN, através de modelos 

estatísticos, constataram a influência da umidade antecedente sobre a Ia, CN e Pe. A 

partir disso, Mishra et al. (2003) desenvolveram o modelo CN Modificado, o qual foi 

avaliado no Brasil por Beskow et al. (2009) que identificaram a superioridade do 

modelo comparado ao método tradicional do CN. 

Os valores de CN ajustados foram empregados como parâmetro de entrada 

nos modelos de HU e HUI. Como, para este cenário, foi considerada a modelagem 

concentrada, ou seja, para cada evento somente é necessário um valor de CN, em 

todos os modelos analisados utilizou-se o mesmo valor de CN, anteriormente 

apresentados na tabela 10. A utilização do CN ajustado por evento garante que a 

precipitação efetiva total do evento seja igual, em lâmina, ao ESD monitorado na 

seção de controle, para o mesmo evento. 

Considerando o cenário em questão, a tabela 12 expõe os parâmetros 

necessários à modelagem do HU e HUI para cada evento analisado na BHAC.  
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Tabela 12 - Parâmetros dos modelos de HU e HUI, considerando o cenário 1 

Evento 
HUA e HUT HUIC HUIGC HUIN HUIGN 

tlag (h) Qp (m³.s-1) tc (h) R (h) tc (h) R (h) k (min) n k (min) n 

1 5,94 3,88 4,54 3,80 5,23 2,19 163,69 2,01 184,30 3,01 

2 2,70 8,41 3,14 3,93   109,97 2,40 138,38  

3 2,50 8,41 3,78 4,38   111,39 2,70 127,41  

4 3,89 5,60 3,54 4,91   106,97 2,90 154,68  

5 3,30 6,30 3,87 5,86   102,54 4,06 203,69  

6 4,42 5,04 2,98 5,10   83,69 3,42 189,97  

7 6,28 3,60 4,39 3,83   123,65 2,73 213,27  

8 2,24 10,09 0,06 4,98   60,82 2,96 145,99  

9 3,15 7,20 3,77 6,67   106,46 3,81 237,32  

10 2,09 10,09 3,21 4,67     90,52 3,45 192,12   

Média 3,65 6,86 3,33 4,81   105,97 3,04 178,71  

HUA = Hidrograma Unitário Adimensional; HUT = Hidrograma Unitário Triangular; HUIC = Hidrograma Unitário Instantâneo de 
Clark; HUIGC = Hidrograma Unitário Instantâneo Geomorfológico de Clark; HUIN = Hidrograma Unitário Instantâneo de Nash; 
HUIGN = Hidrograma Unitário Instantâneo Geomorfológico de Nash; tlag = tempo de retardo; Qp = vazão de pico; tc = tempo de 
concentração; R = coeficiente de armazenamento; k = constante de armazenamento; n = número de reservatórios lineares 

 
Primeiramente, analisando os parâmetros dos modelos HUA e HUT (Tabela 

12), para a estimativa do tlag considerou-se como variável o potencial de água no solo 

(S), parâmetro que varia em função das características do solo, uso do solo e umidade 

antecedente da bacia hidrográfica, variando-se para cada evento, de acordo com a 

equação 8. 

É possível observar na tabela 12 que os valores obtidos de tlag variaram de 2,09 

a 6,28 horas. O valor mínimo de tlag encontrado (Evento 10) corresponde ao evento 

em que foi encontrado o maior valor de CN (tabela 10). Da mesma forma que, para o 

Evento 7, encontrou-se o valor máximo de tlag e o valor mínimo de CN (tabela 10).  Isto 

se atribui à relação do CN com o S, e, consequentemente, com o tlag, portanto, quanto 

menor o valor de CN, maior o valor do tlag. Além disso, o tlag é diretamente proporcional 

ao comprimento a ser percorrido pelo escoamento, sendo, então, responsável pela 

resposta do mesmo na seção de controle. 

Com relação à Qp (Tabela 12), que corresponde à máxima vazão unitária do 

HU, constata-se que estas variaram de 3,60 a 10,09 m³.s-1. Este parâmetro também 

se relaciona diretamente com o valor de CN, encontrando-se, no mesmo evento, o 

maior valor de Qp e o maior valor de CN, bem como o menor valor de Qp e o menor 

valor de CN. Do mesmo modo, quanto maior a Qp, menor o tlag, sendo, portanto, 

inversamente proporcionais. 
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Cabe ressaltar que, no uso dos modelos HUA e HUT, não houve ajuste do t lag 

e Qp, visto que esses parâmetros foram obtidos diretamente a partir das formulações 

(Equação 8 e 9) sugeridas pelo método. 

No tocante ao HUIC, o valor de tempo de concentração (tc) ajustado para cada 

evento analisado, assim como o de coeficiente de armazenamento (R), podem ser 

visualizados na tabela 12. Os parâmetros do modelo foram bastante variáveis, sendo 

obtidos valores de tc entre 0,06 e 4,54h, enquanto que para o parâmetro R observou-

se valores entre 3,80 e 6,67h.  

Apesar das equações de tc geralmente considerarem parâmetros fixos para a 

estimativa do mesmo, na prática, o valor de tc varia de evento para evento, uma vez 

que depende de características que muitas vezes não são incluídas nas equações, 

tais como: grandezas associadas à chuva, umidade antecedente do solo, etc. 

O parâmetro R representa uma medida do armazenamento temporário de Pe 

na bacia hidrográfica antes dela ser drenada para a seção de controle, sendo que 

quanto maior o seu valor em relação à tc, maior é o efeito do armazenamento 

temporário (detenção) dentro da bacia (SABOL, 1988). Comparando duas bacias 

hidrográficas brasileiras, Veber (2016) deduziu que o efeito temporário de 

armazenamento que se difere entre as bacias pode ser explicado pelas diferenças de 

características fisiográficas e de resposta hidrológica das mesmas. Essa variação é 

esperada pelos mesmos motivos apontados no parágrafo anterior para o tc. 

Sabol (1988) ainda relatou que o HUIC não ganhou ampla aplicação em virtude 

da dificuldade em avaliar o parâmetro R a partir de dados de monitoramento e por 

causa da carência de procedimentos empíricos para estimar R para bacias não 

monitoradas. Entretanto, para este estudo, não houve complicação maior para a 

estimativa de R nos eventos, isto se deu devido ao emprego do software HEC-HMS, 

provido de algoritmo de otimização, tendo sido esta prática também adotada por 

Dariane; Javandianzadeh e James (2016), Du et al. (2015), Silva; Weerakoon e Herath 

(2014) e Wałęga (2013). 

Uma complicação com a maioria dos modelos hidrológicos é que, em geral, 

esses modelos são estruturados com vários parâmetros incertos de entrada (KUMAR 

et al., 2004). As dificuldades encontradas com a aplicação do HEC-HMS para este 

estudo, estão relacionadas ao ajuste dos parâmetros do próprio modelo, visto que 

apresenta alta sensibilidade associada aos valores iniciais. Essa afirmação corrobora 
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com as constatações de Masoud (2016), Laouacheria e Mansouri (2015) e Abushandi 

e Merkel (2013).  

Diferentemente da modelagem com o HUIC, na sua versão geomorfológica 

(HUIGC), os valores de R e tc não foram ajustados por evento, mas sim considerados 

como únicos e representativos de cada bacia para todos os eventos analisados. Neste 

sentido, o equacionamento usado para estimar os parâmetros tc e R exerce grande 

impacto na modelagem do HUICG. Desta forma, o parâmetro tc assumiu o valor de 

5,23h e o parâmetro R, o valor de 2,19h (Tabela 12), utilizando as equações 15 e 17, 

respectivamente. 

Confrontando os valores de tc (5,23h) e R (2,19h) da versão geomorfológica 

com os valores médios da versão ajustada de HUIC (Tabela 12), de 3,33h para tc e 

4,81h para R, percebe-se que estes foram consideravelmente divergentes. Adib et al. 

(2010), analisando o HUIGC para 13 eventos chuva x vazão em uma bacia 

hidrográfica no Irã, constataram que tc variou entre 3,7 e 9,7h, enquanto o R variou de 

3,2 a 9,5h. Os autores verificaram que os valores de tc e R para cada evento foram 

substancialmente diferentes daqueles obtidos para o HUIC ajustado no ambiente do 

HEC-HMS através de dados monitorados, corroborando com as constatações 

derivadas do presente estudo. 

Ao avaliar o HUIGC para uma bacia de 2.881,7 km² na Índia através de 15 

eventos chuva-vazão, Sahoo et al. (2006), derivaram as variáveis geomorfológicas 

para HUICG a partir de mapas topográficos nas escalas 1:50.000 e 1:250.000, 

obtendo valores de tc de 11,3 a 21,1h para o primeiro caso e entre 11,0 e 20,4h para 

o segundo. O parâmetro R foi analisado da mesma forma, variando de 0,4 a 0,9h para 

a escala mais detalhada e entre 1,0 e 1,9h para a escala menos detalhada. Outros 

resultados envolvendo o HUIGC podem ser verificados em Veber (2016) e Nunes 

(2015). 

O HUIN requer a definição do parâmetro n, que diz respeito ao número de 

reservatórios lineares atenuando o pico do HUI e tem relação com a forma do mesmo, 

e do parâmetro k, coeficiente de armazenamento, considerado igual para todos os 

reservatórios lineares, representando um fator de escala do HUI.  

Considerando os eventos analisados, pôde-se observar que a BHAC 

apresentou valores de k entre 60,82 e 163,69min (Tabela 12). De acordo com os 

resultados do parâmetro k, nota-se considerável variação entre os eventos, sendo 

importante ressaltar que o parâmetro corresponde à dinâmica do processo 
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precipitação-vazão da bacia. Assim sendo, menores valores de k resultam em um 

menor tempo para atingir a vazão de pico do hidrograma. Do mesmo modo que 

valores elevados de k refletem num maior período para atingir o pico do hidrograma.  

O parâmetro n pode ser interpretado como uma medida do armazenamento da 

bacia, de modo que quanto menor o seu valor, maior é o pico de vazão, visto que há 

menos armazenamento para atenuar a vazão de pico (BHASKAR; PARIDA; NAYAK, 

1997). Os valores de n (Tabela 12) também tiveram variações relevantes entre 

eventos, apresentando valores entre 2,01 e 4,06. 

É de levar em conta que os parâmetros k e n do HUIN sofrem variação em 

relação às características das bacias hidrográficas para as quais o modelo é 

empregado, além de dependerem da distribuição espacial e temporal do evento de 

chuva e de condições antecedentes de armazenamento de água no solo. Os 

resultados variáveis de k e n para os eventos analisados neste estudo corroboram 

com estudos de Adib et al. (2010), Agirre et al. (2005), Bhaskar, Parida e Nayak 

(1997), Kumar et al. (2002), Nourani, Singh e Delafrouz (2009), Nunes (2015), Sahoo 

(2006) e Veber (2016). 

Já para a versão geomorfológica de Nash (HUIGN), foi necessário derivar do 

relevo informações referentes à rede de drenagem com o intuito de estimar as 

relações geomorfológicas necessárias. A rede de drenagem da BHAC, derivada 

numericamente a partir do MDEHC, pode ser visualizada na figura 37 e na figura 38, 

sendo que na primeira é dada ênfase à ordem dos cursos d’água, de acordo com 

Strahler (1957), que a compõem, e na segunda, podem ser visualizadas as áreas de 

drenagem classificadas quanto à ordem desses cursos d’água. 
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Figura 37 - Rede hidrográfica da BHAC classificada de acordo com a ordem dos cursos d'água 
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Figura 38 - Áreas de drenagem considerando a ordem dos cursos d’água que compõem a rede 

 

 

A função relacionando vazão e velocidade média (v) para BHAC, obtida em 

função de campanhas hidrológicas realizadas na seção de controle, seguindo as 

recomendações de Zelazinski (1986), está disposta na figura 40. 
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Figura 39 - Curva ajustada, relacionando dados de velocidade e vazão obtidos em campanhas 
hidrológicas na seção de controle monitorada na BHAC 

 

Para cada evento, a função (Figura 39) permitiu estimar, com base na vazão 

máxima de ESD observada, o parâmetro v e, por consequência, o parâmetro k, que 

pode ser visualizado na tabela 12. De acordo com a tabela 12, o valor de k variou 

entre 127,41 e 237,32min. Já o parâmetro n foi adotado como constante para todos 

os eventos analisados, correspondendo a 3,1 reservatórios, pois a formulação para a 

estimativa de n depende somente de características da bacia. Comparando os valores 

médios de k (178,71min) do HUIGN com a sua versão ajustada (Tabela 12), onde o 

valor médio de k foi de 105,97min, percebe-se uma elevada discrepância entre os 

valores. Porém, ao analisar o parâmetro n, 3,1 para HUIGN e 3,04 (em média) para o 

HUIN, nota-se valores bastante próximos.   

Bhaskar, Parida e Nayak (1997) empregaram metodologia semelhante a deste 

trabalho para modelagem de cheias com o HUING usando 12 eventos em uma bacia 

situada na Índia, no sentido de usar um valor fixo de n e determinar o k de cada evento 

a partir do parâmetro v. No entanto, fizeram uso de duas formulações para 

determinação de v: na primeira abordagem, o valor de v foi computado a partir da 

intensidade de Pe em cada intervalo, enquanto na segunda, v foi determinado a partir 

da intensidade média de Pe durante todo o evento. Os autores obtiveram um valor de 

n igual a 2,83 para ambas as abordagens e valores de k variando entre 2,08 e 11,68h 

na primeira abordagem e de 2,53 a 3,90h na segunda.  
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A metodologia aplicada para o HUIGN neste estudo tem sido empregada por 

diversos autores, em diferentes regiões, tais como nos estudos de Veber (2016), 

Nunes (2015), Adib et al. (2010), Sahoo et al. (2006). 

 

4.3.2 Cenário 2: Modelagem distribuída 

 

A tabela 13 apresenta os valores de CN e Ia para a condição do cenário 2, onde 

foi proposta a abordagem por sub-bacias. É válido ressaltar que para os modelos 

HUA, HUT e HUIGC, os valores de CN utilizados foram aqueles resultantes da 

calibração do HUIC. O emprego do CN deste modelo no HUA e HUT ocorreu após a 

verificação de melhor desempenho quando comparado ao HUIN, visto que estes 

modelos (HUIC e HUIN) permitem a calibração dos seus parâmetros. Para o HUIGN, 

os valores de CN utilizados resultaram da calibração do HUIN. Também é importante 

ressaltar que, para este estudo, o objetivo é comparar o desempenho dos modelos de 

HU e HUI, portanto, os hietogramas de chuvas efetivas devem ser os mesmos para 

permitir tal comparação. 
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Tabela 13 - Valores calibrados do Número da Curva (CN) para obtenção dos hietogramas de 
precipitação efetiva pelo método do CN e as abstrações iniciais (Ia) para cada evento, considerando o 
cenário 2 (modelagem distribuída por sub-bacia hidrográfica) 

Evento Sub-bacia Ia 

HUA 
HUT 
HUIC 

HUIGC 

HUIN 
HUIGN Evento Sub-bacia Ia 

HUA 
HUT 
HUIC 

HUIGC 

HUIN 
HUIGN 

CN CN 

1 

S1 5,4 81 58 

6 

S1 7,6 73 65 

S2 5,3 79 61 S2 8,8 67 87 

S3 6,0 80 61 S3 9,8 71 46 

S4 7,8 91 61 S4 12,2 97 60 

S5 10,9 20 56 S5 13,4 59 70 

S6 12,1 65 55 S6 11,7 51 50 

S7 12,5 77 61 S7 10,0 79 61 

2 

S1 11,3 75 45 

7 

S1 29,8 26 18 

S2 11,8 82 20 S2 30,1 48 65 

S3 11,5 82 50 S3 30,7 89 58 

S4 12,8 83 93 S4 30,1 37 46 

S5 14,8 88 90 S5 29,9 76 60 

S6 15,7 83 81 S6 33,2 60 55 

S7 15,9 79 79 S7 36,6 99 69 

3 

S1 5,6 91 85 

8 

S1 12,9 81 53 

S2 5,8 88 70 S2 15,3 85 16 

S3 8,8 83 65 S3 22,1 81 65 

S4 9,9 83 44 S4 19,8 79 33 

S5 7,8 87 96 S5 4,9 72 68 

S6 4,6 81 84 S6 5,2 64 73 

S7 1,0 83 33 S7 6,5 80 49 

4 

S1 3,6 77 36 

9 

S1 0,0 82 - 

S2 3,4 79 73 S2 0,0 83 - 

S3 3,4 80 93 S3 0,0 89 - 

S4 3,0 77 89 S4 0,0 78 - 

S5 11,2 73 71 S5 0,0 79 50 

S6 9,3 84 84 S6 0,0 51 69 

S7 7,2 80 79 S7 0,0 78 72 

5 

S1 0,0 78 82 

10 

S1 0,0 80 - 

S2 0,0 69 74 S2 0,0 80 - 

S3 0,1 81 48 S3 0,0 80 - 

S4 0,2 80 49 S4 0,0 81 - 

S5 0,1 61 56 S5 7,5 82 83 

S6 0,1 73 58 S6 17,4 85 84 

S7 0,0 81 69 S7 17,4 77 45 
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Em conformidade com a tabela 13 pode-se perceber que, além de bastante 

variável entre as sub-bacias considerando cada evento separadamente, os valores de 

CN também se diferiram quando comparados para uma mesma sub-bacia. Por 

exemplo, para o Evento 1 a S1 apresentou CN de 81 quando ajustado pelo HUIC e 

de 58 quando ajustado pelo HUIN. Similarmente ao CN, as Ia apresentaram valores 

altamente variáveis, quando analisado entre as sub-bacias, bem como para uma 

mesma sub-bacia, sendo este comportamento esperado, visto que não foram 

calibradas, mas sim observadas a partir do hietograma médio de cada sub-bacia para 

um mesmo evento. 

A falta de padrão entre os valores de CN, tanto para valores mais baixos, 

quanto para valores mais altos, pode ser atribuída parcialmente ao algoritmo de 

calibração. Infelizmente, a calibração do modelo não garante a confiabilidade das 

previsões do mesmo, ou seja, mesmo após a calibração, há uma grande incerteza 

nos resultados, visto que é bastante improvável encontrar dados de observação sem 

erros (precipitação, escoamento, topografia) (BAHREMAND; SMEDT, 2008) e, de 

acordo com Mulleta e Nicklon (2005), nenhum modelo de simulação é um reflexo 

inteiramente fiel do processo físico a ser modelado.  

Caldeira (2016) comparou a calibração concentrada x distribuída em duas 

bacias brasileiras utilizando o algoritmo de calibração automática SCE-UA para a 

aplicação no modelo LASH. As constatações obtidas pelo autor foram que, além de a 

função objetivo poder exercer grande impacto na calibração dos parâmetros, o número 

de parâmetros também pode dificultar a calibração. 

Deve ser ressaltado ainda que os valores escolhidos para cada parâmetro de 

calibração podem ser bastante variáveis dependendo da função objetivo, ou seja, 

mesmo utilizando um algoritmo sofisticado de calibração automática, não se pode 

dispensar o conhecimento do hidrólogo no tocante aos processos hidrológicos e a 

representatividade de cada parâmetro para a bacia em estudo, haja vista que o 

processo de calibração pode resultar em hidrogramas estatisticamente satisfatórios, 

porém baseados em parâmetros com valores irreais para a bacia, ou então, em 

equifinalidade, onde vários conjuntos de parâmetros proporcionam resultados 

satisfatórios e bastante semelhantes entre si (BEVEN, 2004). 

Com intuito de comparar com os valores de CN ajustados, a tabela 14 

apresenta os valores médios de CN tabelados por sub-bacias, considerando a 
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condição reinante de umidade antecedente conforme a precipitação acumulada de 5 

dias (P5) 

 

Tabela 14 - Valores médios de CN tabelados por sub-bacia 

Evento 
CN 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 

1 88 85 88 83 86 86 89 

2 88 85 88 83 86 86 89 

3 88 85 88 83 86 86 89 

4 88 85 88 66 86 86 89 

5 76 70 75 66 71 71 77 

6 76 70 75 66 52 71 77 

7 58 52 57 47 52 53 59 

8 76 70 75 66 86 86 89 

9 58 52 57 47 52 53 59 

10 58 52 57 47 52 53 59 

 

Ao comparar os valores de CN ajustados (Tabela 13) com os valores de CN 

tabelados (Tabela 14), verifica-se que, em média, os valores de CN ajustados 

variaram de 22 a 88, 51 a 83, 58 a 89, 42 a 88, 38 a 92, 50 a 85, 58 a 84 para as sub-

bacias S1, S2, S3, S4, S5, S6 e S7, respectivamente. Da mesma forma, no caso dos 

CN tabelados, os valores variaram de 58 a 88, 52 a 85, 57 a 88, 47 a 83, 52 a 86, 59 

a 89, para a mesma sequência de sub-bacias. 

A partir dessa análise e das tabelas 13 e 14, pode-se constatar que, o erro 

médio resultante dos valores tabelados de CN, no caso da modelagem por sub-bacias 

no arroio Cadeia, considerando, primeiramente, os valores provenientes do HUIC 

seria de 1% para as sub-bacias S1 e S5, 3% para a S6, 4% para a S7, 5% para a S2, 

7% para a S3, e 13% para a S4. Já ao considerar os valores de CN do HUIN, o erro 

médio seria de 5% para a S5, 11% para S4 e S6, 17% para a S2, 19% para a S3, 20% 

para a S7 e 24% para a S1. 

As tabelas 15, 16, 17, 18 e 19 apresentam os parâmetros resultantes de cada 

modelo analisado neste estudo considerando o cenário 2, ou seja, a modelagem 

distribuída por sub-bacia hidrográfica. 
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Tabela 15 - Parâmetros dos modelos HUA e HUT, considerando o cenário 2, derivados a partir das 
formulações expressas nas equações 8 e 9 

Evento  

HUA e HUT 

tlag (h) Qp (m³.s-1) 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 

1 1,5 1,7 0,7 0,7 11,6 2,4 0,3 2,3 2,0 1,0 3,0 0,7 1,3 0,1 

2 1,8 1,6 0,7 0,9 1,6 1,4 0,3 1,8 2,0 1,0 2,0 4,3 2,0 0,1 

3 1,0 1,3 0,6 0,9 1,6 1,5 0,3 3,1 2,0 1,0 2,0 4,3 2,0 0,1 

4 1,7 1,7 0,7 1,1 2,5 1,4 0,3 2,3 2,0 1,0 2,0 2,9 2,0 0,1 

5 1,7 2,3 0,7 1,0 3,5 1,9 0,3 2,3 1,3 1,0 2,0 2,1 1,6 0,1 

6 1,9 2,4 0,9 0,5 3,7 3,4 0,3 1,8 1,3 0,6 3,0 2,1 1,0 0,1 

7 7,0 4,0 0,5 3,2 2,4 2,7 0,1 0,6 0,9 1,0 0,9 2,9 1,3 0,3 

8 1,5 1,4 0,7 1,1 2,6 2,5 0,3 2,3 2,0 1,0 2,0 2,9 1,3 0,1 

9 1,5 1,5 0,5 1,1 2,1 3,4 0,3 2,3 2,0 1,0 2,0 3,4 1,0 0,1 

10 1,6 1,7 0,7 1,0 1,9 1,3 0,3 2,3 2,0 1,0 2,0 3,4 2,0 0,1 

Média 2,1 2,0 0,7 1,2 3,4 2,2 0,3 2,1 1,7 0,9 2,1 2,9 1,6 0,2 

HUA = Hidrograma Unitário Adimensional; HUT = Hidrograma Unitário Triangular; tlag = tempo de retardo; Qp = vazão de pico 

 

Analisando os parâmetros do HUA e HUT (Tabela 15), percebe-se que, para 

maioria dos eventos, a S5 apresentou os maiores valores de tlag. Este resultado pode 

ser explicado devido a S5 dispor de maior comprimento do curso d’água principal 

(15,2km) e maior área de drenagem. Da mesma forma, a S7 apresenta o menor 

comprimento do curso d’água principal (1,3km) e menor área de drenagem, o que 

explica os menores valores de tlag. Além disso, cabe relacionar o tlag com a declividade 

das sub-bacias. Conforme a figura 16 e a tabela 4, a sub-bacia S3 apresenta a maior 

declividade média entre as sub-bacias, podendo explicar os baixos valores de tlag 

encontrados.  

A variação dos valores de tlag, em relação aos eventos, ocorre devido aos 

diferentes valores ajustados de CN, uma vez que, segundo Abushandi e Merkel 

(2013), cada evento de chuva representa uma condição de vazão e distribuição de 

chuva que pode ser diferente de outros eventos. Portanto, o desempenho do modelo 

HEC-HMS poderia ser afetado negativamente ao aplicar os mesmos valores físicos 

(CN e Ia), ou seja, esses parâmetros não podem ser assumidos como constantes ou 

idênticos para diferentes eventos de chuva.   

Levando em conta a Qp, a análise da tabela 15 evidenciou que, na maioria dos 

eventos, os maiores valores de Qp foram encontrados para a S5. Como a Qp possui 

relação com a área, esta constatação é ratificada pelo fato da S5 apresentar a maior 

área entre as sub-bacias. Esta mesma verificação, porém, para os menores valores 

de Qp, pode ser analisada na S7, que apresenta a menor área de drenagem entre as 
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sub-bacias. Também é importante ressaltar a relação entre o tempo de ascensão (ta) 

e o tlag com a Qp. Estes são inversamente proporcionais, de modo que quando menor 

o tlag, menor o ta, sendo assim, maior a Qp e mais rapidamente ocorre o pico da vazão. 

 

Tabela 16 - Parâmetros calibrados por evento e por sub-bacia hidrográfica (cenário 2) para o modelo 
HUIC 

Evento 

HUIC 

tc (h) R (h) 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 

1 44,8 3,3 13,5 4,7 8,2 4,4 0,0 31,1 19,0 0,0 3,1 20,6 2,5 11,0 

2 4,5 3,1 5,2 3,8 9,4 4,1 4,6 3,6 5,8 4,5 3,0 0,1 0,8 4,5 

3 4,2 10,7 5,6 4,4 8,2 4,0 2,0 2,2 1,0 1,0 1,3 2,2 3,3 16,5 

4 4,4 4,4 6,6 9,6 9,4 6,8 7,5 1,5 2,4 6,4 2,7 1,3 2,6 8,4 

5 6,2 6,7 6,5 7,8 11,7 4,6 4,4 1,9 12,7 1,3 7,1 1,2 10,5 3,0 

6 5,0 5,2 4,6 10,2 16,8 3,9 10,9 1,5 1,9 12,9 0,2 23,3 11,1 14,0 

7 124,4 0,4 0,2 1,7 5,3 27,7 85,1 103,4 13,8 11,8 70,7 3,7 73,5 50,2 

8 12,6 15,5 16,9 31,1 3,2 7,7 8,9 9,8 1,1 12,0 10,0 1,5 0,2 6,8 

9 1,6 10,5 15,5 16,4 8,0 7,2 11,3 5,5 6,5 4,8 17,5 3,3 3,6 13,7 

10 6,3 7,2 7,4 6,7 6,1 5,6 8,1 5,3 3,3 4,5 5,2 2,8 3,1 5,4 

Média 21,4 6,7 8,2 9,6 8,6 7,6 14,3 16,6 6,7 5,9 12,1 6,0 11,1 13,3 

HUIC = Hidrograma Unitário Instantâneo de Clark; tc = tempo de concentração; R = coeficiente de armazenamento 

 

De posse dos parâmetros do HUIC resultantes do processo de calibração 

(Tabela 16), é possível apurar que os valores de tc e R foram bastante variáveis entre 

as sub-bacias e entre os eventos. Em média, os maiores valores de tc e R foram 

obtidos pela S1, seguido da S7 e S4. Assim como os menores valores obtidos, em 

média, foram obtidos pela S2, S3 e S5. Os maiores valores de tc obtidos podem ser 

explicados pela classe de solo (“Mata”) disponível na maior parte da área dessas sub-

bacias. 

Segundo Vanzela, Hernandez e Franco (2010), as áreas de matas são áreas 

mais cobertas e estáveis, com maior capacidade de infiltração e armazenamento de 

água no solo aumentando, assim, o tempo de concentração. Com isto, as áreas com 

essas ocupações tendem a reduzir o escoamento superficial, efeito este já 

evidenciado por Silva et al. (2005), ao verificarem que a cobertura completa do solo 

evita a desagregação provocada pelo impacto das gotas de chuva e a formação do 

selamento superficial favorecendo, consequentemente, a infiltração da água no solo 

e a redução do escoamento superficial. 

É importante ressaltar que o tc possui impacto nas isócronas e, 

consequentemente, no HTA. O HTA pode ser obtido identificando as linhas isócronas 
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(que são as linhas que definem um mesmo tempo de deslocamento até o exutório da 

bacia) sobre a bacia e medindo a área entre cada par de isócronas, ou analisando 

uma bacia através do modelo digital de elevação (COLLISCHONN; DORNELLES, 

2013). Porém, para este estudo, o HTA utilizado foi o sintético do modelo HEC-HMS, 

assim como em Du et al. (2015). 

 

Tabela 17 - Parâmetros do HUIGC derivados a partir das equações 16 e 17, considerando o cenário 2 

HUIGC 

tc (h) R (h) 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 

1,4 1,4 0,7 0,9 2,0 1,5 0,3 0,6 0,7 0,3 0,4 1,0 0,9 0,2 

HUIGC = Hidrograma Unitário Instantâneo Geomorfológico de Clark; tc = tempo de concentração; R = coeficiente de 
armazenamento 

 

Para a versão geomorfológica de Clark (HUIGC), os parâmetros tc e R foram 

obtidos através das equações 16 e 17. Assim, para todos os eventos, obteve-se um 

valor de tc e um valor de R para cada sub-bacia (Tabela 17). Dessa maneira, 

averiguando os valores de tc, nota-se variação entre as sub-bacias, apresentando o 

maior valor para a S5 (2,0h) e o menor para a S7 (0,3h). De forma similar ao que 

ocorreu para os valores de tc, no caso do parâmetro R, o maior valor se encontra na 

S5 (1,0h) e o menor na S7 (0,2h).  

Como o tc é o tempo necessário para a água precipitada no ponto mais distante 

da bacia deslocar-se, na forma de ESD, até a seção de controle e R é o tempo de 

armazenamento do  ESD dentro da bacia, deduz-se que a S5 leva o maior e a S7 o 

menor tempo para ter todo o ESD produzido deslocado até a sua seção de controle. 

Este comportamento pode ser justificado pelo tamanho das sub-bacias, tendo a S5 a 

maior área de drenagem entre as bacias (41,4km²) e a S7 a menor área (0,70km²), 

diferentemente do que ocorreu no ajuste do HUIC, onde a maior área não foi o maior 

tc. A vista disso, é válido destacar a importância da análise de outros fatores que 

possam influenciar nos parâmetros do modelo, evidenciando a relevância da 

caracterização do tipo de solo e de seu uso. 

Apesar dos valores de tc e de R calculados pelas equações (HUIGC) e dos 

calibrados (HUIC) serem, em um caso constantes e, no outro, variáveis, 

respectivamente, é importante a comparação entre eles. Em média, os valores de tc 

calibrados encontrados (Tabela 16) para a S1 (21,4h), S2 (6,7h), S3 (8,2h), S4 (9,6h), 

S5 (8,6h), S6 (7,6h) e S7 (14,3h) comparados do HUIGC (Tabela 17) apresentam uma 
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alta discrepância entre os valores, bem como para os valores do parâmetro R. Estes 

resultados dão indícios de que o algoritmo pode não ter chego a uma solução 

adequada em virturde do número de parâmetros de calibração.  

Embora o HEC-HMS seja mundialmente empregado na área de engenharia 

hidrológica, considera-se neste estudo que o algoritmo de calibração NM pode ter 

aplicação limitada, especialmente no caso do cenário 2. Pode-se parcialmente atribuir 

esta dificuldade de convergência ao número de parâmetros de calibração e também 

pelas limitações intrínsecas ao algoritmo utilizado. Outros estudos científicos também 

relataram dificuldades do algoritmo NM no HEC-HMS. Du et al. (2012), por exemplo, 

ao calibrar parâmetros do HUIC, obtiveram resultados consideravelmente variados em 

um mesmo parâmetro para sub-bacias diferentes que, conforme os autores, foi 

resultado da calibração automática. Outros algoritmos, especialmente aqueles 

genéticos, devem ser investigados em estudos futuros no intuito de buscar soluções 

mais adequadas.  

 
Tabela 18 – Parâmetros calibrados por evento e por sub-bacia hidrográfica (cenário 2) para o HUIN  

Evento 

HUIN 

k (min) n 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 

1 125,2 119,5 121,4 127,3 123,8 124,0 113,3 3,3 3,7 3,8 3,1 1,5 2,6 1,1 

2 121,4 121,0 116,5 126,0 91,1 119,6 116,2 3,4 6,7 1,5 2,4 2,6 2,5 1,6 

3 122,5 95,8 127,2 141,9 100,0 122,8 103,2 2,3 3,4 1,0 2,8 3,2 2,1 8,0 

4 132,0 107,6 84,0 85,9 91,5 100,8 120,6 2,4 2,7 3,9 4,7 2,6 2,9 3,2 

5 124,8 113,8 119,7 119,3 116,7 123,9 118,6 3,2 3,0 1,0 2,8 3,4 3,0 2,7 

6 140,3 125,2 167,1 123,3 83,6 71,9 130,9 2,4 2,5 1,0 2,3 3,6 3,9 1,0 

7 141,0 93,9 38,4 170,0 110,7 40,3 191,1 44,6 4,2 14,4 1,3 3,7 4,7 2,1 

8 170,9 113,5 158,6 153,2 120,9 49,0 89,0 1,2 11,6 2,0 1,0 1,4 4,0 7,3 

9 - - - - 129,8 92,1 182,3 - - - - 2,3 4,7 1,0 

10 - - - - 79,6 100,8 133,9 - - - - 3,7 3,2 3,4 

Média 134,8 111,3 116,6 130,9 104,8 94,5 129,9 7,8 4,7 3,6 2,6 2,8 3,4 3,1 

HUIN = Hidrograma Unitário Instantâneo de Nash; k = constante de armazenamento; n = número de reservatórios lineares 

 

Os parâmetros k e n do modelo HUIN, dispostos na tabela 18, variaram 

consideravelmente por evento e por sub-bacia. Em média, o menor valor de k foi 

obtido pela S6, ou seja, a S6 alcança a vazão de pico do hidrograma mais rapidamente 

comparada às outras sub-bacias. Enquanto que a sub-bacia que apresenta o valor 

mais elevado de k (S1) demora um período maior para atingir o pico do hidrograma. 

Considerando o valor de n (Tabela 18) e sabendo que quanto menor o seu 

valor, maior é o pico de vazão, atribui-se à S4 a sub-bacia onde ocorreu o maior pico 
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de vazão e à S1 onde ocorreu o menor pico de vazão, estando esse resultado também 

de acordo com o obtido para o k. Esta verificação foi possível devido a S4 e a S1 

apresentarem, respectivamente, o menor e o maior valor, em média, do parâmetro n.  

É importante destacar que os parâmetros k e n do HUIN tiveram 

comportamento similar ao tc e ao R do HUIC (Tabela 16), onde os valores desses 

parâmetros foram maiores para a S1. Estes resultados corroboram com a classe de 

uso do solo da sub-bacia em questão, com a maior parte da área composta por “Mata”, 

classe que possui elevada capacidade de armazenamento de água no solo. 

Choi, Lee e Kim (2011), para diversos eventos de chuva, aplicaram o HUIN 

considerando a modelagem distribuída em uma bacia de 485,21km², localizada na 

Coréia. A bacia em questão foi discretizada em seis sub-bacias, onde os valores de k 

variaram entre 134,4 e 462min e os valores de n ficaram compreendidos entre 1,86 e 

2,53. 

 

Tabela 19 - Parâmetros do HUIGN, considerando o cenário 2 

Evento 

HUIGN 

k (min) n 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 

1 17,5 77,8 35,2 15,6 103,6 69,7 4,9 

3,0 2,7 2,7 3,0 2,9 2,8 2,7 

2 24,7 160,5 37,9 11,0 72,8 55,1 4,5 

3 11,9 63,9 27,6 20,6 72,2 51,8 7,5 

4 22,2 67,7 22,9 11,0 102,8 55,3 5,1 

5 15,9 76,9 40,7 23,2 154,9 91,6 6,5 

6 19,2 86,9 39,4 17,7 128,7 84,3 7,4 

7 21,9 90,4 42,6 21,0 125,6 64,4 5,7 

8 22,2 233,9 55,0 26,6 78,7 45,6 5,5 

9 - - - - 175,2 63,7 4,8 

10 - - - - 121,2 60,4 7,6 

Média 19,4 107,3 37,7 18,4 113,6 64,2 5,9        

HUIGN = Hidrograma Unitário Instantâneo Geomorfológico de Nash; k = constante de armazenamento; n = número de 
reservatórios lineares 

 

Para a versão geomorfológica de Nash (HUIGN) em modelos concentrados, a 

metodologia proposta por Zelazinski (1986) permite estimar o parâmetro v e, por 

consequência, o parâmetro k a partir da vazão máxima de ESD observada, tais como 

em estudos propostos por Ghumman et al. (2011) e Ghumman et al. (2014).  

Não foram encontrados estudos científicos com abordagem do HUIGN por sub-

bacia hidrográfica. Desta forma, para a aplicação do HUIGN em sub-bacia 

(modelagem distribuída), além do emprego do CN calibrado pelo HUIN, a Qp também 
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foi empregada no modelo. Este emprego se deu pelo fato de não existir monitoramento 

na seção de controle de cada sub-bacia, portanto, a Qp resultante do HUIN de cada 

evento foi utilizada a fim de obter o valor de v através da adimensionalização da vazão 

pela curva-chave. Dessa forma, as equações 25 e 26 puderam ser aplicadas. Ainda, 

é importante ressaltar que a ausência do parâmetro k nos eventos 9 e 10, para o HUIN 

e HUIGN, é devido a inexistência de precipitação nas sub-bacias S1, S2, S3 e S4. 

Segundo Strahler (1952), os cursos d’água de ordem 1 são aqueles que não 

possuem afluentes, enquanto que os cursos d’água de ordem n são formados a partir 

da confluência de 2 cursos d’água de ordem n-1. O valor médio das variáveis 

relacionadas à rede de drenagem, razão de comprimento (RL) e de bifurcação (RB) de 

Horton (1945) e da razão entre as áreas das bacias (RA), proposta por Schumm 

(1956), para cada sub-bacia, podem ser visualizados na tabela 20. 

 

Tabela 20 - Valores médios de RL, RB e RA 

Sub-bacia RL média RB média RA média 

S1 1,1 3,1 3,5 

S2 1,1 1,7 2,2 

S3 1,1 1,7 2,2 

S4 1,1 2,5 2,8 

S5 1,1 1,9 2,3 

S6 1,0 1,7 2,2 

S7 0,2 1,3 1,5 

 

Neste estudo do HUIGN, obteve-se, em média, o menor e o maior valor de k 

na S7 e S5, respectivamente. Além disso, ao comparar os parâmetros da versão 

geomorfológica de Nash com os parâmetros calibrados (Tabela 18), verificou-se que, 

para todas as sub-bacias, os valores médios de k foram subestimados, podendo 

impactar fortemente os hidrogramas estimados. 

O menor valor de k obtido pela proposta geomorfológica foi para a S1, resultado 

totalmente contrário do observado na calibração (HUIN) onde a S1 apresentou o maior 

valor de k. Tal proposta leva em consideração somente a rede de drenagem, o que 

sugere a importância da análise das classes e usos do solo. 

Para o parâmetro n observa-se que não houve variação considerável entre as 

sub-bacias, estando seus valores compreendidos entre 2,7 e 3,0. Diferente do k, ao 

comparar os valores de n do HUIGN com os ajustados (Tabela 18), verificou-se 

resultados próximos para a maior parte das sub-bacias.  
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Muitos estudos têm empregado a formulação geomorfológica de Nash em 

bacias hidrográficas de diferentes regiões. Diferentes métodos e modelos para simular 

processos de chuva x vazão foram utilizados por Khalegui et al. (2011) para uma bacia 

no Irã, incluindo a versão geomorfológica de Nash. Ghumman et al. (2010) utilizaram 

a otimização e regionalização de parâmetros para aplicar o HUIGN para seis bacias, 

com áreas entre 209,9 e 762,9km², no Paquistão. Choi, Lee e Kim (2011), para uma 

bacia da Coréia, apresentam uma metodologia que estima os parâmetros do modelo 

de Nash com base no conceito de dispersão geomorfológica decorrente da 

heterogeneidade espacial dos caminhos do escoamento dentro de uma bacia 

hidrográfica. 

 

4.4 Desempenho dos modelos de HU e HUI 

 

Os hidrogramas estimados pelos diferentes modelos de HU e HUI bem como o 

respectivo hidrograma observado, para cada evento e cenário analisado, estão 

apresentados nas figuras 40 e 41. 

Destaca-se que os modelos aplicados foram: Hidrograma Unitário 

Adimensional (HUA), Hidrograma Unitário Triangular (HUT), Hidrograma Unitário 

Instantâneo de Clark (HUIC), Hidrograma Unitário Instantâneo Geomorfológico de 

Clark (HUIGC), Hidrograma Unitário Instantâneo de Nash (HUIN) e o Hidrograma 

Unitário Geomorfológico de Nash (HUIGN).  
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Figura 40 - Hidrogramas de ESD estimados por diferentes modelos e o hidrograma de ESD observado 
na seção de controle da BHAC para cada evento analisado, considerando o cenário 1 
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Figura 41 - Hidrogramas de ESD estimados por diferentes modelos e o hidrograma de ESD observado 
na seção de controle da BHAC para cada evento analisado, considerando o cenário 2 
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Considerando as figuras 40 e 41, é possível constatar que os modelos HUIC e 

HUIN se sobressaíram em relação aos demais quando da estimativa de hidrogramas 

para a maior parte dos eventos em ambos os cenários. Ao contemplar a vazão de pico 

para o cenário 1 (Figura 40), verifica-se que, para todos os eventos, a vazão de pico 

é superestimada e antecipada pelo HUIGC.  Da mesma forma que para todos os 

eventos do cenário 2 (Figura 41), o HUIGC superestimou a vazão de pico, bem como 

teve a vazão de pico antecipada pelo mesmo modelo. 

Ainda assim, com o propósito de simplificar o entendimento e proporcionar a 

comparação entre os modelos, as tabelas 21 e 22 sintetizam os resultados do 

desempenho dos modelos avaliados de acordo com as estatísticas CNS e RMSE, 

considerando os cenários 1 e 2, respectivamente. 

 

Tabela 21 -  Valores das estatísticas Nash-Sutcliffe (CNS) e raiz quadrada do erro quadrático médio 
(RMSE) para os modelos de HU e HUI analisados neste estudo, considerando o cenário 1 

Evento 
HUA HUT HUIC HUIGC HUIN HUIGN 

CNS RMSE CNS RMSE CNS RMSE CNS RMSE CNS RMSE CNS RMSE 

1 0,80 2,55 0,52 3,97 0,97 0,98 -1,89 9,73 0,97 0,91 0,55 3,82 

2 0,73 8,50 0,86 6,19 0,99 1,65 -3,17 33,49 0,98 2,13 0,65 9,85 

3 0,03 21,51 0,67 12,50 0,98 3,03 -7,13 62,34 0,98 3,16 0,88 7,34 

4 0,92 3,36 0,90 3,56 0,98 1,65 -4,61 27,22 0,99 1,30 0,70 6,27 

5 0,29 3,19 0,41 2,87 0,97 0,69 -9,42 12,19 0,96 0,68 0,66 2,17 

6 0,95 1,08 0,64 2,81 0,97 0,88 -5,09 11,57 0,91 1,20 0,09 4,47 

7 0,64 1,94 0,26 2,90 0,99 0,29 -4,09 7,25 0,99 0,31 0,25 2,91 

8 0,93 3,42 0,87 3,85 0,90 4,08 -0,97 18,09 0,88 3,35 -0,66 13,95 

9 -0,07 2,23 0,11 1,99 0,99 0,26 -7,12 6,17 0,98 0,30 0,26 1,82 

10 0,00 4,78 0,17 4,35 0,99 0,49 -2,82 9,34 0,99 0,48 0,39 3,72 
HUA = Hidrograma Unitário Adimensional; HUT = Hidrograma Unitário Triangular; HUIC = Hidrograma Unitário Instantâneo de 
Clark; HUIGC = Hidrograma Unitário Instantâneo Geomorfológico de Clark; HUIN = Hidrograma Unitário Instantâneo de Nash; 
HUIGN = Hidrograma Unitário Instantâneo Geomorfológico de Nash 
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Tabela 22 - Valores das estatísticas de Nash-Sutcliffe (CNS) e a raiz quadrada do erro quadrático médio 
(RMSE) para os modelos de HU e HUI analisados neste estudo, considerando o cenário 2 

Evento 
HUA HUT HUIC HUIGC HUIN HUIGN 

CNS RMSE CNS RMSE CNS RMSE CNS RMSE CNS RMSE CNS RMSE 

1 -2,60 10,86 -5,10 14,07 0,96 1,11 -5,23 14,29 0,98 0,66 0,28 4,83 

2 -0,78 21,85 -0,15 17,83 0,98 2,09 -1,31 24,91 0,98 2,02 0,49 11,90 

3 -2,83 42,80 -1,95 37,19 0,99 1,85 -3,77 47,76 0,98 3,10 -0,50 26,53 

4 -2,64 21,92 -0,83 15,38 0,99 1,18 -3,42 24,16 0,99 1,23 -0,78 15,18 

5 -2,64 7,20 -1,87 6,31 0,97 0,63 -8,01 11,32 0,98 0,53 -2,16 6,62 

6 -1,56 7,50 -1,29 7,11 0,96 0,94 -5,78 12,21 0,91 1,11 0,33 3,84 

7 -1,40 4,98 -1,19 4,98 0,98 0,43 -6,01 8,51 0,99 0,19 0,65 1,98 

8 0,89 4,33 0,73 5,63 0,99 1,55 -0,55 16,07 0,95 1,98 0,91 3,16 

9 -1,14 3,16 -0,56 2,64 0,99 0,25 -4,78 5,20 0,98 0,25 -0,82 2,85 

10 -1,37 7,36 -0,56 5,95 0,99 0,51 -1,95 8,21 -0,15 0,47 0,51 3,35 
HUA = Hidrograma Unitário Adimensional; HUT = Hidrograma Unitário Triangular; HUIC = Hidrograma Unitário Instantâneo de 
Clark; HUIGC = Hidrograma Unitário Instantâneo Geomorfológico de Clark; HUIN = Hidrograma Unitário Instantâneo de Nash; 
HUIGN = Hidrograma Unitário Instantâneo Geomorfológico de Nash 

 

Com base na tabela 21, a qual corresponde ao desempenho dos modelos 

considerando o cenário 1, verifica-se, por meio do CNS, que os modelos HUIC e HUIN 

apresentaram ajuste classificado como “muito bom” (CNS>0,65) para todos os eventos, 

conforme a classificação proposta Moriasi et al. (2007), sendo consequência dos 

menores valores de RMSE encontrados. É valido ressaltar que o HUA, para 5 e o HUT 

para 4 dos 10 eventos, também se enquadram como “muito bom”.  

Comparando as versões geomorfológicas do HUIC e HUIN, constatou-se que 

o HUIGN teve, em geral, um maior potencial de estimativa dos hidrogramas, tendo 3 

eventos classificados como “muito bom” e 2 eventos como “satisfatório”. Já o HUIGC 

enquadrou-se, para todos os eventos, como “insatisfatório”, de acordo com a 

classificação de Moriasi et al. (2007). 

 A tabela 22 apresenta os resultados correspondentes ao cenário 2, onde foi 

proposta a modelagem distribuída. Averiguando a tabela em questão, certifica-se que, 

da mesma forma que no cenário 1, o modelo HUIC e HUIN apresentaram ajuste de 

“muito bom”, segundo Moriasi et al. (2007), para todos os eventos excepcionalmente 

para o evento 10 do HUIN, enquadrado como “insatisfatório”. Porém, diferente do 

cenário 1, os resultados do CNS dos modelos HUA e HUT foram enquadrados como 

“insatisfatório” com exceção do evento 8, categorizado como “muito bom”.  

 De forma semelhante ao cenário 1, o HUIGC enquadrou-se como 

“insatisfatório” para todos os eventos e o HUIGN com 1 evento como “muito bom” e 1 
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evento como “satisfatório”, sobressaindo-se, de forma geral, em relação à versão 

geomorfológica do HUIC. 

 À vista disso, pode-se deduzir que a superioridade dos modelos HUIC e HUIN 

provavelmente está associada à utilização de dados observados de precipitação e 

vazão no processo de ajuste, corroborando com Adib et al. (2009), Ahmad et al. (2009) 

e Bhaskar, Parida e Nayak (1997). Ao comparar estes dois modelos para uma bacia 

na Índia, Kumar et al. (2002) apuraram, para 7 eventos, que o HUIN teve desempenho 

superior ao HUIC. Sarangi et al. (2007) aplicaram diversos modelos, dentre eles o 

HUIC, e constataram que nenhum dos modelos estimou de forma satisfatória o 

hidrograma de ESD de um evento caracterizado por longa duração e baixa 

intensidade.  

Apesar dos modelos HUIN e HUIC serem baseados em dados observados de 

chuva e vazão, Adib et al. (2010) afirmam que estes modelos podem não ter 

capacidade de estimar hidrogramas de forma satisfatória para determinados eventos 

de precipitação, contrariando o que foi observado neste estudo. Veber (2016) e Nunes 

(2015), analisando bacias no Brasil, e Ghumman et al. (2014), verificando o 

desempenho em uma bacia no Paquistão, também encontraram superioridade do 

HUIC em relação ao HUIN.  

Relacionando os valores resultantes dos modelos que utilizam parâmetros 

geomorfológicos (HUA, HUT, HUIGC e HUIGN) (Tabela 21 e 22), pode-se observar 

que os desempenhos destes modelos são inferiores quando comparados com HUIC 

e HUIN. Também é importante relevar que o desempenho da versão geomorfológica 

de Nash e Clark foram inferiores aos modelos HUA e HUT para o cenário 1. Já para 

o cenário 2, o HUIGN se sobressaiu quando comparado aos mesmos modelos, 

admitindo, através dessas constatações, que a abordagem geomorfológica deve ser 

melhor estudada. O melhor desempenho dos modelos de HUIC e/ou HUIN em relação 

às suas versões geomorfológicas tem sido relatado em alguns estudos científicos 

(ADIB et al., 2010; BHASKAR, PARIDA E NAYAK, 1997; KUMAR et al., 2002; 

GHUMMAN et al., 2014). 

Compete ressaltar que a aplicação de modelos HUA e HUT é 

consideravelmente menos complexa, uma vez que é necessário um número menor 

de parâmetros e de mais fácil aquisição, comparativamente ao HUIGC e HUIGN. Em 

virtude da facilidade de utilização, o emprego dos modelos HUA e HUT tem sido 

bastante corriqueiro no dia-a-dia prático da engenharia hidrológica para estimativa de 
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vazões de pico e de hidrogramas de projeto e, alguns estudos científicos vêm 

avaliando a sua aplicabilidade para diferentes regiões, tais como os de Veber (2016), 

Nunes (2015), Luxon, Christofer e Pius (2013), Sule e Alabi (2013), Majidi et al. (2012) 

e Khaleghi et al. (2011). 

Os resultados deste estudo acerca da aplicabilidade do HUIGC e HUIGN 

corroboram com Veber (2016) no sentido de que as propostas geomorfológicas não 

podem ser consideradas universais, assim sugere-se cautela ao empregar essas 

formulações e recomenda-se que outros estudos sejam conduzidos a fim de avaliar 

diferentes propostas geomorfológicas na mesma região de estudo. 

Um aspecto que pode justificar o desempenho insatisfatório do HUIGN é que 

as equações usadas para estimar n e k para este modelo estão sujeitas a erros de 

regressão e os expoentes das variáveis geomorfológicas não são universais, mas sim 

dependentes do local, conforme relatam Bhaskar, Parida e Nayak (1997). Além disso, 

a determinação de n e k é dependente de informações originadas do relevo e rede de 

drenagem, bem como de características do escoamento nos cursos d’água (e.g. 

velocidade cinemática); assim, a fonte de informações, especialmente do relevo, pode 

exercer influência sobre o desempenho do HUIGC. 

Para facilitar a confrontação do desempenho entre os diferentes modelos de 

HU e HUI explorados em cenários neste estudo, foram calculados os valores médios 

e medianos das estatísticas de desempenho dispostas em cada evento analisado. A 

tabela 23 expõe estes resultados. 

 

Tabela 23 - Valores de média e mediana das estatísticas para cada cenário analisado 

Método 

Cenário 1 Cenário 2 

CNS RMSE CNS RMSE 

Média Mediana Média Mediana Média Mediana Média Mediana 

HUA 0,52 0,68 5,60 3,27 -1,61 -1,48 13,2 7,43 

HUT 0,54 0,58 4,50 3,71 -1,28 -1,01 11,71 6,71 

HUIC 0,97 0,98 1,40 0,93 0,98 0,98 1,05 1,03 

HUIGC -4,63 -4,35 19,74 11,88 -4,08 -4,28 17,26 13,25 

HUIN 0,96 0,98 1,38 1,06 0,86 0,98 1,15 0,89 

HUIGN 0,38 0,47 5,63 4,15 -0,11 0,31 8,02 4,33 

 

Analisando os resultados contidos na tabela 23, pode-se constatar, 

considerando a estatística CNS, que em média os hidrogramas estimados de forma 

mais próxima aos observados, para ambos os cenários, foram obtidos a partir do 
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HUIC, seguido do HUIN, com valores de CNS de 0,97 e 0,98, respectivamente. Por 

outro lado, ainda considerando os valores de CNS, pôde-se verificar que existiu menor 

precisão quando da estimativa do hidrograma de ESD através do HUIGC, para ambos 

os cenários. 

Com bases nesses resultados e comparando com o cenário 1, é notável que o 

HUA e HUT tiveram desempenho inferior no cenário 2, comportamento esse não 

esperado. Um aspecto que pode ter influenciado esse comportamento é a incerteza 

envolvida na determinação dos valores de CN no cenário 2, o que não acontece no 

cenário 1. É provável que a calibração do CN tenha aumentado a incerteza, exercendo 

impacto negativo no tlag, o qual é dependente do CN, e, por sua vez, no desempenho 

dos modelos.   

De acordo com a classificação de Moriasi et al. (2007), os hidrogramas de ESD, 

para ambos os cenários, estimados tanto para o HUIC quanto pelo HUIN, 

considerando o CNS, tiveram acurácia enquadrada como “Muito bom”. Os demais 

modelos, para ambos os cenários, enquadraram-se como “Insatisfatório”, exceto pelo 

HUT para o cenário 1.  

Averiguando os cenários analisados, o cenário 1 contempla a modelagem 

concentrada, aquela que considera que todas as variáveis de entrada e de saída são 

representativas de toda a bacia estudada, ou seja, toda bacia é representada por uma 

precipitação média, e os processos hidrológicos, por variáveis concentradas no 

espaço. O cenário 2 contempla a modelagem distribuída, a qual considera a 

variabilidade espacial dividindo a bacia em sub-bacias de acordo com os canais de 

drenagem do sistema, mais especificamente a precipitação, que se encontra melhor 

distribuída espacialmente, refletindo na melhor caracterização da transformação da 

chuva em ESD. 

A partir desse pressuposto, os modelos concentrados podem produzir 

resultados razoáveis por não considerarem precisamente as condições locais, 

diferentes dos modelos distribuídos que buscam dar significado físico aos seus 

parâmetros. Os modelos hidrológicos distribuídos são os que melhor representam os 

processos físicos dentro de uma bacia hidrográfica, porém requerem uma quantidade 

bastante extensa e detalhada de informação sobre a bacia, de modo a realizar uma 

boa parametrização do modelo (BEVEN, 1989). 

Kite et al. (1992) afirmam que os modelos concentrados podem apresentar 

resultados razoáveis, por tratar a bacia com uma área homogênea e de precipitação 
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igualmente distribuída em toda sua área, não condizendo precisamente com a 

situação do local. Os modelos distribuídos dividem a bacia em subsistemas e aplicam 

para cada caso, suas particularidades separadamente, propagando as vazões que 

deles resultam, ao longo de cada trecho definido de canal. Os modelos distribuídos, 

embora flexíveis, necessitam de mais dados, mais parâmetros e maior esforço na 

aplicação.  

Na modelagem hidrológica, os modelos chuva-vazão conceituais-concentrados 

geralmente exigem um menor número de dados de entrada que os modelos 

distribuídos. No entanto, um modelo chuva-vazão distribuído pode oferecer a melhor 

abordagem para a simulação de hidrograma de inundações nas bacias hidrográficas 

caracterizadas pela heterogeneidade da distribuição das chuvas (YU; JENG, 1997). 

Uma avaliação do efeito da variação da discretização espacial da bacia 

hidrográfica do Rio Corumbá, utilizando um modelo concentrado, foi apresentado por 

Eid, Campana e Costa (2003), onde discretizou-se a referida bacia em três 

configurações espaciais de 23 sub-bacias, 8 sub-bacias e uma única bacia 

hidrográfica. O HEC-HMS foi aplicado utilizando o modelo do HU de Snyder e 

observou-se que, ao se elevar a discretização espacial, o mesmo produziu valores 

mais altos de vazão de pico, e tempos de pico menores, porém, a variação da 

discretização espacial não produziu modificações consideráveis nos resultados do 

modelo. 

Apesar das constatações supracitadas sobre a superioridade do modelo 

distribuído, os resultados da tabela 23 indicam que a modelagem concentrada se 

destaca para a BHAC por apresentar os maiores valores de CNS obtidos pelo cenário 

1, para todos os modelos de HU e HUI, exceto para o HUIC. Isso pode ser explicado 

por a BHAC apresentar uma área de drenagem consideravelmente baixa (121,2km²) 

e, segundo Tucci (2005), o modelo concentrado é geralmente usado em bacias de 

pequeno porte, onde os dados fornecidos não comprometem o resultado dos estudos. 

Porém, ao calcular os valores medianos das estatísticas, verificou-se que o 

resultado do CNS médio para o HUIN pode ter sido inferior no cenário 2 (modelagem 

distribuída) devido ao baixo desempenho de apenas um evento. Esta verificação pode 

ser observada na tabela 22, onde apenas o Evento 10 não se enquadrou como “Muito 

bom”, de acordo com Moriasi et al, (2007), resultando na redução do valor médio do 

CNS. 
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Dessa forma, os resultados obtidos neste estudo atestam que a modelagem 

concentrada destaca-se para a BHAC quando aplicados os modelos que consideram 

as características da bacia, ou seja, os modelos geomorfológicos (HUA, HUT, HUIGC 

e HUIGN). Assim, os modelos de estrutura mais simplificada (cenário 1) são capazes 

de atingir desempenho equivalente ou superior àqueles modelos com alta quantidade 

de parâmetros, podendo relacionar problemas com o excesso de parametrização. 

Apesar de sua simplicidade, os modelos concentrados têm provado bastante sucesso 

para representar bacias hidrográficas (REFSGAARD; KNUDSEN, 1996). 

Já para os modelos ajustados (HUIC e HUIN), a modelagem distribuída se 

destaca, quando aplicada na BHAC, sendo interessante destacar a importância, do 

ponto de vista prático, da aplicação de um modelo distribuído. O modelo distribuído 

permite verificar a variação da chuva no espaço e a representação espacial da 

variação dos parâmetros do modelo chuva-vazão, bem como possibilitar a simulação 

do impacto das alterações de uso do solo nos hidrogramas de ESD produzidos por 

eventos de chuvas intensas, entre outros.  

É evidente que essas questões são melhores destacadas quando se analisa as 

particularidades discretizadas espacialmente. No entanto, faz-se necessário um 

estudo mais aprofundado acerca de algoritmos apropriados para a calibração de 

parâmetros por sub-bacia hidrográfica, buscando reduzir as incertezas envolvidas na 

definição de tais parâmetros que representam a realidade física da bacia hidrográfica 

de interesse. 
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5 Considerações Finais 

 

Com base nos resultados apresentados e discutidos neste estudo, pôde-se 

constatar que: 

 

i) os modelos HUIC e HUIN foram os que tiveram melhor acurácia para estimativa de 

vazões de pico e dos hidrogramas na BHAC em relação aos demais modelos 

avaliados, sendo que ambos apresentaram substancial superioridade em relação aos 

modelos de HU tradicionalmente empregados (HUT e HUA) e também aos modelos 

de HUING e HUICG, para ambos os cenários; 

ii) os modelos de HUA e HUT empregados adequaram-se somente para alguns 

eventos do cenário 1, da mesma forma que o modelo HUIGN adequou-se somente 

para alguns eventos para ambos os cenários, o que sugere que as formulações 

geomorfológicas não são universais e necessitam ser utilizadas com cautela; 

iii) o HUIGN e HUIGC apresentaram desempenho inferior aos modelos 

tradicionalmente empregados (HUA e HUT) para o cenário 1, enquanto o HUIGN foi 

superior para o cenário 2; 

iv) os modelos ajustados (HUIC e HUIN) apresentaram desempenho ligeiramente 

superior quando discretizado por sub-bacia hidrográfica; 

v) os modelos que utilizam parâmetros geomorfológicos (HUA, HUT, HUIGC e 

HUIGN) possuíram melhor desempenho quando aplicada a modelagem concentrada, 

dando indícios de que as versões geomorfológicas devem ser melhor estudadas, 

especialmente quando da discretização por sub-bacias; 

vi) o algoritmo de calibração NM pode ter aplicação limitada, especialmente quando 

aplicado para a discretização por sub-bacia hidrográfica, principalmente por causa da 

instabilidade dos valores de CN, não sendo capaz de chegar em soluções ótimas. Em 

virtude das incertezas nos valores calibrados de CN no cenário 2, estas podem ter 

sido propagadas para as estimativas de hidrogramas de ESD geradas pelos diferentes 

modelos de HU e HUI. Assim, os HUI’s geomorfológicos assumiram pior desempenho 

no cenário 2, o que não era esperado; 

vii) outros algoritmos, especialmente aqueles genéticos, devem ser investigados em 

estudos futuros no intuito de buscar soluções mais adequadas, especialmente para 

aplicação em discretização espacial por sub-bacia hidrográfica; 
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viii) embora a modelagem distribuída tenha culminado, em muitos casos, em 

resultados inferiores à modelagem concentrada, ela permite uma análise mais 

detalhada das variáveis hidrológicas; 

ix) no cenário 2, tornou-se possível discretizar os parâmetros e relacionar com a 

realidade hidrológica, além de poder saber realmente as contribuições de cada sub-

bacia. 
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