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ANÁLISE DO EFEITO DE ESCALA EM PEQUENAS BACIAS 

HIDROGRÁFICAS PELA APLICAÇÃO DO TOPMODEL 

Fernando Sérgio Amaral Coelho  

 
 

RESUMO - Com o objetivo de analisar e avaliar o efeito de escala na previsão de respostas 

hidrológicas para pequenas bacias hidrográficas, neste trabalho foi utilizado o modelo 

TOPMODEL. Os efeitos da variação dos parâmetros do modelo, como, por exemplo, a variação da 

velocidade de escoamento, foi avaliada. O Modelo de Elevação Digital (DEM) foi obtido para uma 

bacia hidrográfica com 67 km2, a partir de duas cartas topográficas nas escalas de 1:50000 e 

1:250000. Essas cartas foram digitalizadas e georreferenciadas para a obtenção dos índices   

topográficos. Em uma primeira etapa foram gerados os hidrogramas de saída no modelo 

TOPMODEL para a bacia em estudo, nas duas escalas, e depois comparados com os hidrogramas 

observados. Conclui-se que, neste trabalho, o modelo não apresentou um resultado satisfatório na 

escala de 1:250000, que ficou em torno de 56%. No entanto para a escala de 1:50000 os resultados 

ficaram em torno de 68% com valor bem próximo ao recomendado pela literatura, que é de 70%. 

Portanto, não se deve escolher grandes escalas para bacias com pequenas áreas, pois muitos 

detalhes da rede de drenagem são perdidos, comprometendo assim uma análise mais refinada. Com 

relação ao efeito de escala, a escala de 1:50000 é a mais adequada para as dimensões de bacias 

hidrográficas utilizadas neste trabalho.  

 

ABSTRACT - A methodology is proposed to analyse and to evaluate hydrologic response 

prediction of smalls hydrographic basins. This model was generated based on the basin 

geomorphology. The model’s parameters were analised using one hydrographic basin from         

São Paulo State with 67 km2. The effects of variation of model’s parameters such as, the variation 

of runoff velocity were also evaluated.  
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INTRODUÇÃO 

 As inundações são um dos perigos naturais mais comuns que ocorrem em torno do mundo, 

causando a cada ocorrência perdas de vidas e de propriedades. Entretanto, o conhecimento das 

origens das inundações, e a sua magnitude em uma dada região, ainda permanece obscura. Um dos 

capítulos fundamentais mais antigos na história da Hidrologia é a procura de instrumentos que 

permitam determinar a evolução da vazão ao longo do tempo, do escoamento de um rio, a partir de 

dados pluviométricos e informações sobre as características fisiográficas da bacia hidrográfica. Para 

uma melhor colocação do problema, pode-se descrever o processo hidrológico considerando-se que 

ao ocorrer uma determinada chuva, numa bacia hidrográfica, o volume precipitado se divide em 

várias parcelas. Pode-se distingüir parcelas de interceptação, evapotranspiração, escoamento 

superficial e infiltração da qual resultam os escoamentos subsuperficial e subterrâneo. A partir da 

composição dos hidrogramas resultantes de cada um dos escoamentos surge o hidrograma total da 

bacia. Vários modelos, chamados de modelos chuva-deflúvio, procuram representar todo o processo 

a partir da precipitação até a formação do hidrograma total da bacia. Entre os diversos modelos 

existentes cita-se o modelo TOPMODEL (Topography Based Hydrological), BEVEN et al (1994), 

que é um modelo de transformação de chuva em vazão do tipo conceitual, semidistribuído e 

fisicamente baseado que utiliza o conceito de área variável de contribuição para a formação do 

escoamento superficial. Os fatores determinantes para o surgimento do escoamento superficial são 

representados por uma lei exponencial, que relaciona a transmissividade com a profundidade do 

solo, a partir da superfície, e pela topografia do terreno. A topografia desempenha grande influência 

na geração do escoamento superficial, utilizada no modelo, sendo esta utilizada para a determinação 

do índice topográfico calculado através do modelo de elevação digital. 

 A fim de proceder à aplicação do TOPMODEL, realizou-se o levantamento dos dados de 

precipitação, evapotranspiração e vazão observada, que caracterizam as entradas do modelo, este 

último utilizado para comparação com a vazão simulada. Os dados obtidos nos postos 

meteorológicos e fluviométricos são processados e transformados em arquivos digitais na unidade 

utilizada pelo modelo, isto é, metro de lâmina d’água por intervalo ou passo de tempo em horas. A 

área de estudo escolhida foi a Bacia do Ribeirão Pirapitingüi com 67 km2 localizada no estado de 

São Paulo. Em sua fundamentação teórica, O TOPMODEL, envolve uma seqüência de 

simplificações, assumindo quatro premissas básicas segundo RANZINI (2002). 1) A dinâmica da 

zona saturada pode ser obtida por sucessivas representações de estados uniformes; 2) O gradiente 

hidráulico do escoamento superficial na zona saturada pode ser estimado pela declividade da 

topografia no local, itgβ  ( iβ  representa o ângulo formado entre o plano da superfície do solo e o 

plano horizontal). 3) A distribuição de transmissividade da água no solo varia com a profundidade. 

Esta distribuição é expressa através de uma função exponencial do déficit de armazenagem de água 



XVII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 3

ao longo do solo até alcançar à superfície freática, na qual existe a condição de saturação. A 

transmissividade T , é definida como o produto da condutividade hidráulica do solo pela espessura 

do solo saturado. Aplicando-se  a lei de Darcy para a encosta,  tem-se que a vazão subsuperficial 

para um ponto qualquer i , da bacia, é dada por: 

          βtgTQi ⋅=  (1) 

no qual T  representa transmissividade do solo em metros quadrados por hora ( m2/h ) e βtg , a 

declividade. Assume-se que a declividade do lençol freático é a mesma da superfície do solo. A 

condutividade hidráulica saturada do solo diminui exponencialmente com a profundidade do solo, 

portanto, temos:   

          δ−⋅= eTT 0  (2) 

sendo T  a transmissividade subsuperficial  local (m2/h)  e, 0T , a  transmissividade lateral quando o 

solo está saturado à superfície (m2/h ). O déficit de armazenamento relativo δ  é definido como: 

          
m
S=δ  (3) 

no qual S  é o déficit de armazenamento local (m) ou déficit de drenagem para cada incremento do 

( )βtanln a  e m  é o parâmetro do modelo  que descreve o decréscimo de T  com a profundidade. 

No equacionamento do modelo BEVEN (1984) considerou que um decréscimo exponencial, na 

condutividade do solo com a profundidade, poderia ser adequado para descrever as mudanças nas 

propriedades hidráulicas de uma vasta gama de solos. Assim sendo, sugeriu substituir a expressão 

(2) pela seguinte: 

          δ−⋅= eTT 0  (4) 

sendo z  a  profundidade  da lâmina de água no local, em metros, e f  um parâmetro de escala (m-1). 

Os parâmetros f  e m  são relacionados aproximadamente por mf /1θ∆= , sendo 1θ∆  uma 

mudança da capacidade d’água efetiva por unidade de profundidade na zona instaurada devido à 

rápida drenagem gravitacional (abaixo da capacidade de campo). Para se determinar o escoamento 

iq , de acordo com a suposição (2), a média de fluxo iq  na superfície saturada  por unidade de 

comprimento de contorno ( m2/h )  pode ser descrita pela equação seguinte, na qual 0T  e βtg  são 

valores locais no ponto i .   

          i
zf

i tgeTq i β⋅⋅= ⋅−
0  (5) 

 4 ) A vazão subsuperficial iq  é proporcional ao produto da recarga à zona saturada, #r , com a 
área de contribuição ia  relativa ao escoamento no ponto i ; 

          ii arq ⋅⋅= #α  (6) 
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com α < 1 igual a uma constante e  #r  a recarga devido às precipitações (mm/h), considerada 
uniforme sobre toda a área de contribuição ia ,  esta referente  a  uma  largura superficial unitária 
em  i .       
              As informações hidrometereológicas necessárias ao modelo são: precipitação, vazão e 

evapotranspiração. O TOPMODEL utiliza um único parâmetro distribuído espacialmente: o índice 

topográfico, que fornece um índice de similaridade hidrológica dos pontos da bacia. O índice 

topográfico foi gerado, a partir do Modelo de Elevação Digital (DEM), obtido a partir de dois 

mapas topográficos nas escalas de 1:50000 e 1:250000, com uma resolução de 50m x 50m, de 

acordo com a metodologia descrita por QUINN et al (1991). A digitalização da bacia hidrográfica 

foi executada pelo programa AutoCad, podendo, no entanto, ser realizada por qualquer outro 

programa de mesma natureza. Os eventos escolhidos, como dados de precipitação e vazão, foram os 

seguintes: novembro e dezembro de 1979, com intervalos de 140 e 40 horas, respectivamente; 

janeiro, abril e novembro de 1981, sendo todos estes eventos contínuos com intervalos de 140 horas 

obtidos através da disponibilidade do CTH/DAEE-SP. A razão dessa escolha reside no fato que 

esses dados apresentavam bons eventos de precipitação e vazão, além de boas condições para a 

leitura. Os valores horários de vazão e precipitação, para estes meses, estavam na forma de 

linigramas e pluviogramas, sendo necessário suas respectivas leituras e o cálculo da vazão a partir 

das alturas fornecidas no linigrama. Após o cálculo da vazão observada, em m3/s, os valores foram 

convertidos em m/h, por transformação de unidades (de segundos para horas) e divisão pela área 

total da bacia. Para gerar a evapotranspiração potencial horária foi escolhido o modelo senoidal 

aplicado por SCHULER (1999). Para a sua aplicação, neste trabalho, determinaram-se os valores da 

evapotranspiração potencial horária, que foram obtidas através da evapotranspiração potencial 

diária, com dados fornecidos pelo Instituto Agronômico de Campinas (IAC) relativos à estação de 

Pidamonhagaba. A partir desses valores horários foram gerados gráficos de 12 horas, tempo médio 

da insolação da região em estudo, calculados através de uma planilha eletrônica, para cada dia do 

ano. Na Tabela 1 apresentamos a evapotranspiração potencial horária, para o período de 

01/01/1981, com valor igual a  4,74 mm. Às 12:00 horas, desse dia, corresponde a π /2,  cujo seno 

toma o valor 1.  

 
Tabela 1 - Evapotranspiração potencial horária para a Bacia do Ribeirão Pirapitingüi 

Horas 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 

Seno (0o) 0 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180 

ETP (m) 0 0,16 0,31 0,44 0,55 0,61 0,63 0,61 0,55 0,44 0,31 0,16 0 

  
 A somatória dos senos, das 6:00 às 18:00 horas, equivale  a  7,5958,  assim  sendo, ao meio-
dia valerá uma fração deste valor, ou seja, 0,1317, que é igual a 1/7,5958, e, portanto, sua 
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evapotranspiração potencial será igual a 0,63 ou 0,1317x4,74. Na Figura 1 apresentamos o gráfico 
da função seno. 
  
 A versão do TOPMODEL, utilizada neste trabalho, é parametrizada pela distribuição do 

índice topográfico e por sete parâmetros. Os valores dos parâmetros foram estimados em suas 

respectivas faixas tirados da literatura. O valor do parâmetro m , ou decréscimo exponencial da 

transmissividade, está diretamente relacionado com a forma do ramo de recessão do hidrograma 

observado na seção de saída da bacia. É o mais importante do modelo no controle da resposta 

hidrológica. A transmissividade lateral saturada do solo à superfície ( 0T ) foi determinada 

conjuntamente com o parâmetro m , pois 0T  atua interativamente com m . Para o tempo de resposta 

da zona não saturada, DT ,  que é  o espaço de tempo que a percolação leva da zona saturada por 

unidade de déficit de armazenamento, optou-se,  na calibração,  por  uma  faixa  de  valores   

variando entre 1 e 50 hm-1, segundo MINE e CLARKE (1996), a fim de se avaliar a sensibilidade 

do modelo ao parâmetro. 

 

Evapotranspiração potencial horária: 01/01/1981
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  Figura 1 - Evapotranspiração Potencial horária para a Bacia do Ribeirão Pirapitingüi 

.A capacidade de água disponível na zona das raízes ( maxSR ) normalmente é estimada através 

dos resultados das curvas de retenção com os valores locais de saturação máxima, capacidade de 

campo e ponto de murchamento. Este parâmetro foi calibrado, tendo-se usado  valores variando 

entre 0,010 m e 0,100 m. O parâmetro 0SR , que é definido como sendo o déficit inicial na zona das 

raízes, especifica o estado inicial de umidade do solo.  Este parâmetro é assumido no modelo como 

um único valor, válido para toda a bacia.  É utilizado, uma única vez no início dos cálculos, sendo 

atribuído à variável que recebe o valor do déficit de armazenamento na zona das raízes calculada a 
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cada intervalo de tempo. Sua influência nos resultados do modelo é muito pequena. Neste trabalho 

foi empregado o mesmo valor utilizado por BEVEN et al. (1994), ou seja, 0,002m.  A velocidade 

nos canal principal (CHV) foi estimada através da equação de Manning cuja expressão é dada por: 

          
n

SR
V f

2132 ⋅
=  

(7) 

 

sendo PAR = , no qual A  representa a área da seção transversal em metros quadrados, P , o 

perímetro em metros, fS , a declividade da bacia ( adimensional )  e n  a rugosidade 

Na Tabela 2 mostramos a velocidade para o canal principal. Em relação aos canais 

secundários (RV) foram utilizados valores em torno de 0,5 m/s (1800m/h) apresentados na 

literatura. Na Figura 2 apresentamos o Modelo Digital de Terreno para a Bacia do Ribeirão 

Pirapitingüi. Foi obtido a partir de duas cartas topográficas obtidas no IBGE/1974, referente a São 

Luís de Paraítinga e Pindamonhangaba, na escalas de 1:50000 e 1:250000. 

Tabela 2 - Velocidade de propagação da onda de cheia, para a Bacia do Ribeirão Pirapitingüi, obtida   
pela equação de Manning. 

Rugosidade (n) Área da seção A (m2) Perímetro P(m) Declividade Sf Velocidade v(m/s) 

0,030 2,26 10,8 0,0483 2,57 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              Figura 2 - Modelo Digital de Terreno para a Bacia do Ribeirão Pirapitingüi. 
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RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Inicialmente, para a escala de 1:50000, dos três eventos  testados  apenas  o  primeiro 

( 715,01 =E ) e o terceiro ( 786,03 =E ) apresentaram boas medidas de eficiência com picos 

coincidentes, ocorrendo subestimativas nas vazões de 15,07% e 9,16%, respectivamente. No 

segundo evento ( 663,02 =E ) a vazão foi subestimada em 9,13% com tempo fora de fase (atrasado) 

em relação ao observado. Escolhido o melhor conjunto de parâmetros dos três testados ( 3E ), este 

foi aplicado aos outros dois ( 1E  e 2E ), permanecendo o mesmo como o melhor conjunto de 

parâmetros. Da aplicação dos parâmetros do evento 3E  sobre o evento 1E  a eficiência caiu de 0,715 

para 0,626 ocorrendo uma superestimativa na vazão de 12,49% com tempos defasados (atrasado em 

relação ao observado). Aplicado os parâmetros do evento 3E  sobre o evento 2E  ocorreu uma 

subestimativa em torno de 21,82% com queda na eficiência de 0,663 para 0,612.                     

Para validação do modelo foi escolhido o melhor conjunto de parâmetros ( 3E ), que por sua 

vez foi aplicado aos eventos 4E  e 5E .  Aplicando os parâmetros do evento 3E  sobre o evento 4E   a 

eficiência caiu de 0,786 para 0,621, com uma subestimativa na vazão de 17,71%, e no evento 5E , a 

eficiência subiu de 0,786 para 0,823 com uma subestimativa na vazão de 5,20% e picos 

coincidentes. Estes eventos estão apresentados nas Figuras 3 e 4. 

O melhor conjunto de parâmetros para a Bacia do Ribeirão Pirapitingüi, por meio da aplicação 

do TOPMODEL, está apresentado na Tabela 3. Em termos médios, para esta bacia analisada, a 

eficiência do modelo TOPMODEL foi de 68%. Na literatura, a eficiência média recomendada para o 

ajuste do modelo é de 70%. Para a bacia em estudo, como podemos observar, o modelo apresentou 

bons resultados.  Em uma segunda etapa, para a escala de 1:250000, foi repetido todo o processo 

anterior chegando-se a seguinte conclusão: Na figura 5 ocorreu subestimativas, nos valores das 

vazões, em torno de 33% com picos defasados. Na figura 6 a vazão foi subestimada em 17% com 

tempo fora de fase (atrasado) em relação ao observado. 

 

   Tabela 3 - Parâmetros da Bacia do Ribeirão Pirapitingüi pela aplicação do TOPMODEL: escala 1:50000. 

Parâmetros do TOPMODEL Símbolo Valor Unidade 

Armazenamento exponencial m  0,1334 m 
Transmissividade lateral To  1,9017 m2 / h 
Tempo de resposta TD  32,5173 h 
Velocidade no canal principal CHV  9252 m / h 
Velocidade nos canais secundários RV  1800 m / h 
Armazenamento máximo na zona das raízes maxSR  0,0987 m 
Capacidade da zona de raízes 0SR  0,0020 m 
Eficiência E  0,8230 adimensional 
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Validação: parâmetros do evento 03 aplicado ao evento 04
m = 0,1334; T0 = 1,9017; TD = 32,5173;  CHV = 8532; 
RV = 1800; SRmax = 0,0987; SR0 = 0,0020; E = 0,621
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                     Figura 3 - Validação: TOPMODEL x Observado na escala de 1:50000. 
 

 

Validação: parâmetros do evento 03 aplicado ao evento 05
m = 0,0347; T0 = 1,9017; TD = 32,5173;  CHV = 8532; 
RV = 1800; SRmax = 0,0987; SR0 = 0,0020; E = 0,823
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                    Figura 4 - Validação: TOPMODEL x Observado na escala de 1:50000. 

                            
 

 

 

 

 

 



XVII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 9

 
 

               

Validação: parâmetros do evento 03 aplicado ao evento 04
m = 0,0967; T0 = 1,2158; TD = 28,0017;  CHV = 8532; 
RV = 1800; SRmax = 0,0987; SR0 = 0,0020; E = 0,521
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                   Figura 5 - Validação: TOPMODEL x Observado na escala de 1:250000. 

  
 

               

Validação: parâmetros do evento 03 aplicado ao evento 05
m = 0,0347; T0 = 1,9017; TD = 32,5173;  CHV = 8532; 
RV = 1800; SRmax = 0,0987; SR0 = 0,0020; E = 0,634
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                                 Figura 6 - Validação: TOPMODEL x Observado na escala de 1:250000 

 

CONCLUSÕES 

 

Nas condições deste trabalho pode-se chegar as seguintes conclusões: 

 
1. Na utilização das diferentes escalas, ocorreu uma diferença significativa no número de 

tributários que constituem a bacia hidrográfica. analisada neste estudo. O modelo simula com 
razoável precisão a vazão de períodos e eventos quando utilizada a escala de 1:50000. 

 



XVII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 10

2. O processo de modelagem do modelo fica bastante limitado pelas condições de contorno, como 
dados de evapotranspiração e precipitação, que nem sempre refletem a variabilidade espacial da 
bacia. 

 
3. A baixa resolução dos dados de elevações usados para a derivação do índice topográfico, 

principalmente nas cabeceiras dos rios, devido à alta declividade e ao efeito de escala  
influenciou, em parte, os resultados deste trabalho. 
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