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APLICAÇÃO DE DISTINTAS DISCRETIZAÇÕES ESPACIAIS NO MODELO 

HIDROLÓGICO CONCENTRADO PRECIPITAÇÃO-VAZÃO HEC-HMS 
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Resumo – O presente trabalho avaliou o efeito da variação da discretização espacial da bacia 

hidrográfica do rio Corumbá até a seção da barragem Corumbá IV sobre os resultados produzidos 

pelo modelo concentrado precipitação – vazão HEC-HMS versão 2.0. Assim, a bacia hidrográfica 

foi dividida nas configurações espaciais de 23 e 08 sub-bacias e bacia hidrográfica única. A etapa 

de calibração foi realizada com dados obtidos em estações fluviométricas, situadas dentro da área 

de estudo, para dois eventos máximos de precipitação, sendo, posteriormente, executada a 

verificação para um terceiro evento extremo. Por conseguinte, o modelo foi aplicado para as 

distintas discretizações espaciais nos três eventos, obtendo-se hidrogramas na seção da barragem. 

Os valores encontrados indicaram que a variação do nível da discretização espacial na bacia 

hidrográfica considerada para os eventos selecionados não apresentou grandes influências nos 

hidrogramas resultantes do modelo HEC-HMS. 

 

 

Abstract – The effect of spatial resolution variability on the output of HEC-HMS hydrological 

lumped model version 2.0 is discussed looking at the differences on the use of lumped or distributed 

models. For the analysis purpose, three different spatial configurations were established for the 

same basin on the rio Corumbá at Corumbá IV: 23 sub-basins, 8 sub-basins and only one basin. 

HEC-HMS was calibrated for discharge gages located inside the study area for two extreme events; 

a third one was used for validation. The model was applied to those spatial discretizations for the 

three extreme events. Results have shown that for the variations of spatial discretization no relevant 

influences could be observed on the hydrographs for the whole basin. 
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INTRODUÇÃO 

Os modelos denominados concentrados têm a capacidade de proporcionar resultados “mais 

rápidos” sobre o processo de transformação da precipitação em vazão, incorporando um modesto 

número de parâmetros para as fases de ajuste e operação. Porém, esses modelos não consideram, de 

forma explícita, a variabilidade espacial de parâmetros que caracterizam os processos físicos na 

bacia hidrográfica. Em assim sendo, tais modelos utilizam variáveis e parâmetros únicos para a 

bacia hidrográfica. Os modelos distribuídos operam com uma estrutura capaz de representar a bacia 

hidrográfica de forma discretizada, incorporando a variabilidade espacial das características físicas 

e condições meteorológicas. Embora o modelo distribuído de base física tenha representado uma 

elevação do nível potencial na modelagem hidrológica, existem pontos de vista divergentes se 

realmente eles oferecem um significativo aumento do desempenho na modelagem, quando 

comparados com os modelos concentrados. 

Devido à complexidade dos problemas envolvidos, uma análise adicional não pode ser 

encarada como uma conclusão definitiva acerca das capacidades e das limitações entre os modelos 

concentrados e distribuídos, mas sim para estabelecer uma base para discussões mais avançadas 

sobre o assunto. Nesse cenário, insere-se o presente trabalho, onde se avaliou o efeito da 

discretização espacial de uma bacia hidrográfica sobre os resultados produzidos pelo modelo 

concentrado HEC-HMS. Assim, na bacia hidrográfica do rio Corumbá até a seção prevista da 

barragem Corumbá IV foram estabelecidas distintas configurações espaciais e a partir de uma 

precipitação de projeto foram observados os hidrogramas resultantes no respectivo exutório. A 

Figura 1 apresenta a localização da bacia hidrográfica escolhida e os  postos utilizados nos estudos. 
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Figura 1 – Mapa de Localização da Bacia Hidrográfica e Postos Utilizados nos Estudos 

 

METODOLOGIA 

Considerações Iniciais 

As atividades preliminares objetivaram a busca de informações sobre a bacia hidrográfica 

Corumbá até o eixo da barragem Corumbá IV (com 6.993,7 km2 e pertencente à área de drenagem 

do rio Paraná), onde a partir de dados digitalizados da bacia hidrográfica (Guimarães e Eid, 2001), 

já inseridos no programa Arc View, foi elaborado um Modelo Digital de Elevações (MDE) com 

resolução espacial de 100x100 m. 

 

Discretização Espacial 

A fim de elaborar distintas discretizações espaciais na bacia hidrográfica em estudo, foram 

delineados três níveis de discretização espacial, com o auxílio do pré-processador HEC-PrePro 

(Oliveira et al., 1998). As discretizações espaciais foram de 23 sub-bacias, 8 sub-bacias e uma única 

bacia hidrográfica. As Figuras 2 a 4 apresentam as discretizações espaciais para 23 sub-bacias, 8 

sub-bacias e bacia única. 
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Figura 2 – Discretização Espacial com 23 Sub-Bacias Hidrográficas 

 

 
 

Figura 3 – Discretização Espacial com 08 Sub-Bacias Hidrográficas 
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Figura 4 – Discretização Espacial com Bacia Hidrográfica Única 

 

Características da Bacia Hidrográfica 

Os dados digitalizados e as informações da literatura foram utilizados para estimar as 

características das sub-bacias hidrográficas, inseridas na bacia hidrográfica do rio Corumbá, e 

necessárias como dados de entrada para os modelos selecionados no HEC-HMS. As características 

foram: informações de uso e ocupação do solo para determinar os valores da Curva Número (CN); a 

área e a declividade média de cada sub-bacia hidrográfica; o comprimento, a distância da seção 

principal ao ponto do rio mais próximo ao centro de gravidade da sub-bacia e a declividade média 

do rio; as seções transversais e profundidades médias dos trechos dos rios, e, por último, o tempo ao 

pico do hidrograma unitário nas sub-bacias hidrográficas. 

O HEC-HMS versão 2.0 utiliza modelos separados para cada componente do processo de 

transformação da chuva em vazão na bacia hidrográfica. Para o modelo que computa o volume que 

gera escoamento direto foi adotado a Curva Número do SCS, pois é um modelo simples, previsível, 

estável, possui um parâmetro que varia em função do grupo de solo, tratamento e uso do solo, 

condições da superfície e de umidade antecedente e, principalmente, é um método estabelecido e 

amplamente aceito. Para o modelo de escoamento direto (superficial e subsuperficial) foi escolhido 

o Hidrograma Unitário de Snyder, porque possui parâmetros calibráveis compatíveis com a 

disponibilidade de dados para a bacia hidrográfica em estudo e é determinado a partir da definição 
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do tempo ao pico, do coeficiente de armazenamento e da vazão de pico. Para o modelo de 

escoamento subterrâneo foi adotado o de Recessão Exponencial, compatível com os demais 

modelos anteriormente escolhidos. Para o modelo de escoamento em rios e reservatórios foi 

adotado o modelo Muskingum-Cunge (seção-padrão) para todos os trechos de rios presentes na 

bacia hidrográfica em estudo, pois se aplica a calhas com declividades inferiores e superiores a 

0,002 m/m e é compatível aos dados disponíveis. 

Os valores para o modelo Curva Número em cada sub-bacia hidrográfica delineada (nas três 

discretizações espaciais) foram obtidos a partir de uma média ponderada entre: a classificação do 

uso e ocupação do solo realizada por CTE (1999), onde para cada classe foi atribuído um valor de 

CN (solos tipos A e B, condições de umidade antecedente mediana e a consideração de que 65% 

das áreas urbanas presentes eram impermeáveis) e das porcentagens que cada classe de uso e 

ocupação do solo possuíam em cada sub-bacia hidrográfica delineada. 

Com relação ao modelo de escoamento direto adotado são feitas as seguintes considerações: o 

HU de Snyder padronizado (Chow et. al, 1988) é definido como aquele que representa a relação da 

Equação 1. Nesse hidrograma, a relação entre a vazão de pico, a área, o coeficiente de 

armazenamento e o tempo ao pico foram obtidos, neste estudo, pela Equação 2. Para determinar os 

tempos ao pico para outras durações de precipitação, o modelo utiliza a relação da Equação 3. 

 

trtp .5,5=  (1) 

 

tp
Cp

A
Qp 75,2=  (2) 

 

4
R

PR
ttrtpt −

−= , onde (3) 

tp = tempo ao pico (horas); 

tr = duração da precipitação (horas); 

Qp = vazão de pico (m3/s); 

A = área de bacia hidrográfica (km2); 

Cp = coeficiente de armazenamento (adimensional); 

tPR = tempo ao pico do hidrograma requerido (horas); 

tR = duração do hidrograma requerido (horas). 

 

O valor do coeficiente Cp é mais bem obtido por meio de calibração (USACE, 2000), 

contudo, Bedient e Huber (1992, apud USACE, 2000) verificaram que o Cp pode variar no 
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intervalo de 0,4 a 0,8. Como o foco na pesquisa não foi a análise pormenorizada da melhor maneira 

de obtenção do valor do coeficiente Cp e sim a sua determinação para o cálculo do Hidrograma 

Unitário, foi adotado o intervalo preconizado por Bedient e Huber (1992, apud USACE, 2000), para 

implementação no HEC-HMS. 

Em virtude da dificuldade de obtenção de dados para a bacia hidrográfica estudada, a 

estimativa do valor do tempo ao pico padrão (tp) foi obtida por meio da proposta do Distrito de Los 

Angeles (USACE, 1944 apud USACE, 2000), apresentado pela Equação 4, a saber: 

 
33,0

'
...75,0 ⎥⎦

⎤
⎢⎣

⎡=
S
LLCttp CG , onde (4) 

L = comprimento do rio principal (km), desde as nascentes até a seção de controle; 

LCG = distância da seção principal ao ponto do rio mais próximo ao centro de gravidade da 

bacia hidrográfica (km); 

S’ = declividade média do rio principal ao longo do comprimento L; 

Ct = coeficiente da bacia hidrográfica (adimensional). 

O valor do coeficiente Ct também é mais bem obtido por calibração (USACE, 2000). 

Entretanto, Bedient e Huber (1992, apud USACE, 2000) verificaram que o Ct varia geralmente no 

intervalo de 1,8 a 2,2. De maneira análoga ao coeficiente Cp, não foi objeto do presente estudo 

discutir a melhor forma de obtenção do valor do coeficiente Ct e a sua influência na estimativa do 

tempo ao pico padrão – tp. Sua determinação objetivou viabilizar o cálculo do tp e, assim, alcançar 

a solução numérica do HU de Snyder. Dessa forma, foi adotado um valor médio de Ct no intervalo 

determinado por Bedient e Huber (1992, apud USACE, 2000), correspondendo a 2,0. 

As seções transversais dos rios foram consideradas retangulares por trechos e constantes ao 

longo de todas as suas extensões. As larguras médias dos rios foram determinadas a partir de 

características hidráulicas presentes em CAESB (2000) e visitas de campo. 

O tempo de concentração total da bacia hidrográfica em estudo foi calculado pelo método 

Cinemático, auxiliado pela expressão de Manning, para os trechos do talvegue principal (rio 

Corumbá), definidos a partir dos parâmetros físicos determinados anteriormente. Dessa forma, os 

resultados indicaram o tempo de concentração final de 1,75 dias. 

 

Precipitações 

Os valores de precipitação para as simulações no modelo hidrológico foram provenientes de 

doze estações pluviométricas operadas pela ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica) e 

CAESB (Companhia de Saneamento do Distrito Federal), localizadas dentro da bacia hidrográfica 

Corumbá até o eixo da barragem e nas suas adjacências. Foram selecionados três eventos máximos 
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de precipitação, correspondendo aos períodos de 01 a 27 de janeiro de 1979 (Evento 1), 01 a 28 de 

fevereiro de 1983 (Evento 2) e 07 a 31 de dezembro de 1989 (Evento 3). 

É importante destacar que, para a determinação do Evento 3, uma das estações pluviométricas 

possuía falhas em suas séries de dados, sendo então necessário um processo de preenchimento de 

falhas. O processo utilizado foi da média ponderada com pesos determinados a partir dos 

coeficientes de correlação linear entre as estações vizinhas e o posto com falhas. Nesse caso, foi 

utilizada mais uma estação pluviométrica (mais distante da área em estudo), denominada de apoio, 

pois o posto com falhas situa-se nas proximidades da bacia hidrográfica em tela. 

Os dados pontuais de precipitação foram espacializados por meio de “Krigagem”, com a 

precipitação média determinada para cada sub-bacia hidrográfica delineada nas três distintas 

discretizações espaciais. Para a determinação da distribuição temporal da precipitação, dentro do 

intervalo do dia, foram obtidos dados de uma estação telemétrica em fase experimental de operação, 

situada nos limites da bacia hidrográfica em estudo. A análise das informações disponíveis permitiu 

identificar que, com o aumento do período analisado, houve uma tendência aproximadamente linear 

da distribuição temporal adimensional das chuvas. Nesse sentido, foi adotada uma distribuição 

temporal linear para a precipitação acumulada no intervalo do dia para cada sub-bacia hidrográfica 

delineada nos três níveis de discretização espacial. 

Como a definição da precipitação de projeto buscou avaliar os eventos máximos registrados 

na bacia hidrográfica e como a evapotranspiração é significativamente inferior aos eventos 

máximos de precipitação, a evapotranspiração foi desconsiderada no modelo hidrológico HEC-

HMS. 

 

Aplicação do HEC-HMS 

Todas as informações foram organizadas, formando um banco de dados, permitindo a 

execução do HEC-HMS para o cálculo da vazão na bacia hidrográfica Corumbá até o eixo da 

barragem nas três discretizações espaciais. 

Na aplicação do HEC-HMS, a primeira atividade foi a calibração do mesmo, com três sub-

bacias hidrográficas, onde havia dados fluviométricos disponíveis (estações operadas pela ANEEL 

e CAESB) para os Eventos 1 e 2. 

É importante explicitar que como não existiam outros reservatórios de acumulação na bacia 

hidrográfica estudada e como havia uma estação fluviométrica a jusante da barragem de 

regularização do Descoberto (Descoberto-Jusante), adotou-se que a descarga registrada nessa 

estação correspondia à propagação de cheia no respectivo reservatório, bem como as abstrações de 

água (retiradas de água do reservatório para abastecimento público e perdas por evaporação direta). 
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A calibração dos modelos de escoamentos direto e subterrâneo no HEC-HMS somente foi 

possível nas sub-bacias hidrográficas que possuíam estações fluviométricas (Ponte Anápolis-

Brasília – 2.009 km2, Sto Antônio do Descoberto – 1.089 km2 e Rio Antas – 150 km2). A calibração 

do modelo de escoamento em rios foi possível no trecho compreendido entre as estações 

Descoberto-Jusante (437 km2) e Sto Antônio do Descoberto (1.089 km2). 

O modelo que computa o volume que gera escoamento direto no HEC-HMS não foi 

calibrado, porque os dados de entrada são fixos e conhecidos, ou seja, o valor de CN, a 

porcentagem de área impermeabilizada e o valor da perda inicial. 

O intervalo de simulação escolhido foi de 01 (uma) hora, em função do tempo de 

concentração das sub-bacias hidrográficas delineadas e dos dados de chuva discretizados 

temporalmente. 

Os parâmetros dos modelos do Hidrograma Unitário de Snyder, Recessão Exponencial e 

Muskingum-Cunge foram otimizados automaticamente, respeitando-se os limites de variação 

possível para cada um deles e a coerência do valor adotado. 

Dos algoritmos inseridos no HEC-HMS que executam o ajuste entre os hidrogramas 

calculado e observado, no presente estudo, foi adotado o método de Nelder Mead e escolhida a 

função da soma dos resíduos ao quadrado, a qual realiza uma comparação da magnitude dos picos, 

volumes e tempos ao pico dos dois hidrogramas. 

Foram obtidos valores médios a partir dos resultados da calibração, passando, assim, para a 

fase de verificação no HEC-HMS, onde foram utilizados os dados do Evento 3. 

Com o HEC-HMS verificado foi iniciada a fase de aplicação para as distintas discretizações 

espaciais da bacia hidrográfica Corumbá nos três eventos máximos de precipitação. 

 

RESULTADOS 

A Tabela 1 resume os principais resultados obtidos na etapa de calibração das sub-bacias 

hidrográficas com dados fluviométricos (Ponte Anápolis-Brasília, Sto Antônio do Descoberto e Rio 

Antas). 
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Tabela 1 – Resumo dos Principais Resultados da Etapa de Calibração 

 

Vazão de Pico 

(m3/s) 

Data e Hora da 

Vazão de Pico  

Volume Total Escoado 

(103 x m3) 

Sub-

bacia 

Calcul. Observ

. 

Calcul. Observ. Calcul. Observ. Diferença 

Erro no 

Vol. Esc. 

(%) 

Rio Antas 

Evento 1 

27,1 18,9 12/01/79 

14:00 

17/01/79

10:00 

24.090 23.008 1.082 4,7 

Rio Antas 

Evento 2 

75,7 63,6 11/02/83 

12:00 

09/02/83

12:00 

97.409 102.180 -4.771 -4,7 

Ponte A-B 

Evento 1 

236,2 160,0 20/01/79 

00:00 

20/01/79

10:00 

193.220 183.006 10.214 5,6 

Ponte A-B 

Evento 2 

367,2 285,0 11/02/83 

22:00 

11/02/83

12:00 

188.911 290.922 -102.011 -35,1 

S.A.Desc. 

Evento 1 

198,2 111,0 19/01/79 

16:00 

11/01/79

14:00 

151.990 135.352 16.638 12,3 

S.A.Desc. 

Evento 2 

355,5 295,0 11/02/83 

14:00 

11/02/83

12:00 

151.029 149.243 1.786 1,2 

 

De forma geral, os resultados encontrados para a calibração da estação Rio Antas não foram 

considerados satisfatórios, principalmente com relação à defasagem verificada nos picos de vazões 

observados e calculados. Tal fato indica estar associado à carência de dados pluviográficos e 

fluviográficos nessa área de drenagem, implicando em perda do registro real da descarga máxima 

na área. Dessa forma, os resultados da calibração da estação Rio Antas foram descartados para a 

etapa de verificação. Assim, somente as calibrações realizadas nas estações Santo Antônio do 

Descoberto e Ponte Anápolis – Brasília para os Eventos 1 e 2 foram utilizadas para a fase de 

verificação (Evento 3). 

A Tabela 2 resume os principais resultados obtidos na etapa de verificação das sub-bacias 

hidrográficas de Ponte Anápolis-Brasília e Sto Antônio do Descoberto. 
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Tabela 2 – Resumo dos Principais Resultados da Etapa de Verificação 

Vazão de Pico 

(m3/s) 

Data e Hora da 

Vazão de Pico 

Volume Total Escoado 

(103 x m3) 

Sub-

bacia 

Calcul. Observ

. 

Calcul. Observ. Calcul. Observ. Diferença 

Erro no 

Vol. Esc. 

(%) 

Ponte A-B 

Evento 3 

306,6 290,0 20/12/89 

20:00 

20/12/89

14:00 

155.715 183.284 -27.569 -15,0 

S.A.Desc. 

Evento 3 

155,6 117,9 20/12/89 

18:00 

21/12/89

12:00 

110.168 100.562 9.606 9,6 

 

Na aplicação do modelo hidrológico HEC-HMS ao evento de projeto nas três distintas 

discretizações espaciais (23 sub-bacias hidrográficas, 08 sub-bacias e bacia hidrográfica única) 

foram gerados hidrogramas no eixo da barragem Corumbá IV. 

A aplicação do modelo HEC-HMS aos três eventos de projeto nas discretizações espaciais 

com 23 sub-bacias, 08 sub-bacias hidrográficas e a bacia hidrográfica única produziram 

hidrogramas nas seções de saídas das respectivas sub-bacias. Esses hidrogramas foram propagados 

nos cursos d’água e adicionados em cada junção, resultando no hidrograma de projeto no eixo da 

barragem. 

Os esquemas das discretizações espaciais com 23 sub-bacias, 08 sub-bacias hidrográficas e 

bacia hidrográfica única no HEC-HMS estão apresentados nas Figuras 5 a 7, onde “P” significa o 

trecho com propagação e “J” a junção. 
 

 
Figura 5 – Representação Esquemática das 23 Sub-bacias Hidrográficas no HEC-HMS 
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Figura 6 – Representação Esquemática das 08 Sub-bacias Hidrográficas no HEC-HMS 

 

 
 

Figura 7 – Representação Esquemática da Bacia Hidrográfica Única no HEC-HMS 

 

 

Os resultados encontrados para as aplicações dos três eventos às distintas discretizações 

espaciais definidas são apresentadas nas Figuras 8 a 10, onde os gráficos apresentam, por evento, os 

valores para 23 sub-bacias, 08 sub-bacias hidrográficas e bacia hidrográfica única, respectivamente. 
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Figura 8 – Hidrogramas de Projeto para as Discretizações Espaciais para o Evento 1 
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Figura 9 – Hidrogramas de Projeto para as Discretizações Espaciais para o Evento 2 
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Figura 10 – Hidrogramas de Projeto para as Discretizações Espaciais para o Evento 3 
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A Tabela 3 resume os principais resultados obtidos na etapa de aplicação para as distintas 

discretizações espaciais nos três eventos. 

 

Tabela 3 – Resumo dos Principais Resultados da Etapa de Aplicação das Discretizações 

 

Evento Discretização Qp (m3/s) Data/Hora da Qp Volume Total 

(103 m3) 

23 Sub-bacias 1.453,3 19/01/79 – 20:00 1.135.906 

08 Sub-bacias 1.421,4 20/01/79 – 00:00 1.195.370 

01 

Bacia Única 1.417,0 20/01/79 – 04:00 1.175.290 

23 Sub-bacias 2.135,9 11/02/83 – 20:00 922.115 

08 Sub-bacias 2.126,0 11/02/83 – 20:00 957.081 

02 

Bacia Única 2.122,6 11/02/83 – 24:00 965.042 

23 Sub-bacias 862,9 20/12/89 – 22:00 737.857 

08 Sub-bacias 857,0 21/12/89 – 02:00 769.639 

03 

Bacia Única 841,5 21/12/89 – 06:00 700.769 

 

DISCUSSÃO 

A calibração na sub-bacia hidrográfica onde está inserida a estação fluviométrica Rio Antas 

não foi considerada satisfatória, pois a comparação dos hidrogramas calculados e observados 

indicou diferenças expressivas. Não se pode deixar de destacar a reduzida área de drenagem dessa 

sub-bacia hidrográfica, implicando em baixo tempo de concentração. Assim, tem-se a possível 

perda do registro real do pico da vazão máxima na área, pois a estimativa das descargas foi feita a 

partir de dados diários de cota. 

As calibrações nas sub-bacias hidrográficas Ponte Anápolis-Brasília e Sto Antônio do 

Descoberto apresentaram resultados satisfatórios, onde as vazões de pico calculadas foram 

superiores aos dados observados. Nesse contexto, a calibração na estação Sto Antônio do 

Descoberto teve um comportamento semelhante para os Eventos 1 e 2, pois os resultados de vazão 

de pico, volume total escoado e data e hora da descarga máxima computados, em comparação aos 

valores observados, indicaram as mesmas tendências. 

A etapa de verificação do modelo nas sub-bacias Ponte Anápolis-Brasília e Sto Antônio do 

Descoberto também apresentaram resultados satisfatórios, com vazões de pico calculadas superiores 

aos valores observados. Os resultados das datas e horas da vazão de pico e dos volumes totais 

escoados computados, em comparação aos dados observados, indicaram tendências contrárias nas 

duas sub-bacias hidrográficas. 
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CONCLUSÕES 

A variação do nível da discretização espacial na bacia hidrográfica Corumbá até a seção da 

barragem Corumbá IV para os Eventos 1, 2 e 3 não apresentou grandes influências nos resultados 

encontrados. Contudo, à proporção que a discretização espacial reduziu de 23 sub-bacias 

hidrográficas para uma única bacia hidrográfica, a vazão de pico computada indicou tendência para 

uma pequena de diminuição, assim como uma tendência de postergação da data e hora da descarga 

máxima. Não foi verificada uma tendência definida para o volume total escoado calculado para os 

eventos selecionados. 

Os resultados alcançados permitiram inferir que: 

a) A variação da discretização espacial na bacia hidrográfica considerada não produziu grandes 

modificações nos resultados do modelo HEC-HMS; 

b) À medida em que se reduziu a discretização espacial na bacia hidrográfica do rio Corumbá, 

houve uma perda de detalhes nos hidrogramas, na forma de pequenas variações de descargas 

calculadas; 

c) Os resultados da variação do tamanho das sub-bacias hidrográficas indicaram que ao se elevar a 

discretização espacial, o modelo HEC-HMS produziu vazões de pico um pouco maiores e tempos 

ao pico levemente menores; 

d) A influência dos modelos de Escoamentos Direto e em Rios (Canais) no HEC-HMS foi sentida 

nos picos dos hidrogramas, sendo atribuída à influência do fator de amortecimento; e 

e) A aplicabilidade do HEC-HMS na bacia hidrográfica do rio Corumbá até a seção da barragem 

Corumbá IV é exeqüível, embora apresente vazões de pico computadas superiores aos dados 

observados. 

Algumas observações foram apontadas para serem encaradas como recomendações para 

próximas pesquisas e aplicações do modelo hidrológico, tais como: 

a) Melhorar a estimativa dos valores dos coeficientes Cp e Ct do Hidrograma Unitário de Snyder, 

pois existe a dificuldade nas suas estimativas e não foi averiguada, nesta pesquisa, a sua 

importância nos resultados produzidos; e 

b) Aplicar a metodologia proposta neste estudo para outras bacias hidrográficas, com áreas de 

drenagens inferiores e superiores às da bacia hidrográfica do rio Corumbá até a barragem e com 

abrangentes informações disponíveis de estações fluviográficas e pluviográficas, a fim de analisar 

e comparar os resultados a serem produzidos. 
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