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RESUMO 

A modelagem chuva-vazão se torna cada vez mais importante no contexto de se verificar o 

comportamento hidrológico de lotes e também para que o dimensionamento e a verificação de 

medidas de controle da geração do escoamento sejam feitos com o auxílio desse tipo de 

simulação. Nesse contexto, este artigo mostra a adaptação do modelo NRCS TR-55 e TR-20 a 

uma parcela de lote monitorada na cidade de Maceió-AL e evidencia a necessidade de se 

observar parâmetros adicionais ao CN, a saber: a razão de abstração inicial e o tempo de 

concentração. Os resultados mostram que o modelo pode ser adaptado à escala de lote, que a 

inclusão da razão de abstração inicial e o tempo de concentração deve ser levada em 

consideração em calibrações futuras, que deve ser dada ênfase no coeficiente de Nash-

Sutcliffe quando comparado com a diferença de volumes na avaliação de calibrações, desde 

que os três parâmetros sejam utilizados. 
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INTRODUÇÃO 

A modelagem de lotes se torna cada vez mais importante no contexto de se verificar o 

comportamento hidrológico e para que o dimensionamento e a verificação de medidas de 

controle da geração do escoamento sejam feitos com o auxílio da simulação chuva-vazão. 

Nesse contexto, este artigo mostra a adaptação do modelo NRCS TR-55 e TR-20 a uma 

parcela de lote monitorada na cidade de Maceió-AL e evidencia a necessidade de se observar 

parâmetros adicionais ao CN, a saber: a razão de abstração inicial(λ) e o tempo de 

concentração(tc). 

Os resultados são um avanço nos trabalhos vinculados ao projeto financiado pelo Edital 

Universal 14/2013 “Lote urbano real: concepção, implantação e avaliação de medidas 

simplificadas de controle na geração do escoamento superficial”. 

mailto:carolinaardana@gmail.com
mailto:thaina_lessa@hotmail.com
mailto:marllus.neves@ctec.ufal.br
mailto:vcaramori@yahoo.com


                   XI Encontro Nacional de Águas Urbanas – 5 a 7 de Julho de 2017 – Belo Horizonte 
 

METODOLOGIA 

Área de estudo e dados disponíveis 

O lote do qual os dados foram obtidos encontra-se inserido na bacia hidrográfica do Riacho 

Reginaldo, no bairro do Feitosa, cidade de Maceió-AL. Conforme Figura 1, o telhado e a 

lajota de concreto respondem de forma quase igual à quase 90% da cobertura. O escoamento 

ocorre no sentido frente-quintal da residência e sai para a avenida principal do bairro no local 

onde se encontra o vertedor. Tanto este quanto o pluviômetro são mostrados na Figura 2. 

Figura 1. Características da parcela do lote utilizada 

 

Material Área (%) 

Telhado 45,9 

Lajota de concreto 43,5 

Jardim 1,3 

Grama 9,3 

Total 100 
 

Figura 2. Equipamentos de monitoramento utilizados 

 

 

 

Procedimento metodológico 

Os passos da metodologia estão na Figura 3. A partir de dados observados de 22 eventos de 

precipitação e vazão foram adotados três conjuntos de parâmetros para simulação: o primeiro 

composto pelo parâmetro CN, o segundo pelo CN e Equação 1), e o terceiro pelo CN,  e 

tc. 

 = Ia/S  Equação 1 
 

Onde: Ia é a abstração inicial e S é o armazenamento potencial. De forma detalhada: 
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1)O conjunto de parâmetros 1(CP1): o tc fixou-se a partir da formulação empírica de Kirpich, 

usou-se  = 0,20 conforme USDA (1986), adotaram-se valores de CN entre 74 e 98, sendo a 

faixa composta dos CN referentes ao solo tipo C. Esta faixa está de acordo com o adotado por 

Pedrosa (2008) na bacia onde o lote está inserido. Para cada um dos 22 eventos disponíveis, 

foram realizadas simulações na quantidade igual à quantidade de valores de CN; 

Figura 3. Procedimento metodológico 

 

2) O conjunto de parâmetros 2 (CP2): fixou-se o tc e CN da mesma forma que se realizou no 

CP1 e adotou-se valores de  de duas formas: (a) faixa entre 0,10(Whestphal, 2001) e 0,20; 

(b) a partir de dados observados foram calculados valores de  a partir da equação 2, do 

método NRCS TR-55 (NRCS, 1986). 

Pef = (P-Ia)
2
/(P+S-Ia) Equação 2 

Onde: Pef é a precipitação efetiva acumulada (mm), P a precipitação total acumulada (mm). 

Novamente, para cada um dos 22 eventos disponíveis, foram realizadas simulações na 

quantidade igual à quantidade de valores das faixas; 

3) O conjunto de parâmetros 3 (CP3): adotaram-se valores de tc a partir de diversas equações 

da literatura (Figura 3- CP3), adotaram-se valores de  e CN da mesma forma que no CP2. 

Novamente, para cada um dos 22 eventos disponíveis, foram realizadas simulações na 

quantidade igual à quantidade de valores das faixas; 

4) Para cada passo e para cada evento simulado, foram calculados os valores do coeficiente de 

Nash-Sutcliffe (Equação 3), denominado aqui de NS, e da diferença de volumes (equação 4), 

denominada aqui de V 
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NS = ∑[Qobs(t)-Qcalc(t)]
2
/∑[Qobs(t)-QmédiaObs(t)]

2
 Equação 3 

V = [∑Qcalc(t) - ∑Qobs(t)]/∑ Qobs(t) Equação 4 

  

Onde: t é o tempo, Qobs é a vazão observada (monitorada), Qcalc é a vazão calculada(modelo) e 

QmédiaObs é a média das vazões observadas. 

Uma análise comparativa entre as etapas de inclusão de parâmetros (passos 1 a 3) é 

apresentada nesse artigo com a verificação da evolução global das simulações via tabela e 

diagramas de caixa. Após isso, são apresentados alguns resultados com representação gráfica 

dos eventos quando a ênfase da análise é dada ao NS (Equação 3) ou ao V (Equação 4). 

Algumas observações se fazem importantes: (a) a ideia é evidenciar a necessidade de se levar 

em conta  e tc nas calibrações futuras do modelo NRCS TR-55 e TR-20, a partir da 

visualização da evolução global dos valores de NS e de V a cada passo de inclusão destes 

parâmetros. O modelo foi implementado em linguagem Python, que é livre, possibilitando a 

execução da grande quantidade de simulações; (b) a equação que determina a vazão de pico 

para o hidrograma unitário do NRCS TR-20 foi alterada para a realidade da escala de 

trabalho, conforme equação 5 

Qp = 12,45
.
A/ts Equação 5 

Onde Qp é a vazão de pico (mL/s), A é a área do estudo (m²), e ts é o tempo de ascenção do 

hidrograma unitário (min); (c) Foi realizado um ensaio de tempo de viagem do escoamento na 

parcela do lote estudada, com mangueira, cronômetro e recipiente de volume conhecido, para 

duas vazões (33,4 mL/s e 148,4 mL/s). O tempo de viagem foi de 2,11 min para a vazão 

maior e 5,37 min para a menor. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A evolução global com a adição de parâmetros pode ser vista na Figura 4. Nela, CP1 é o 

conjunto de parâmetros 1, CP2-faixa de valores é o conjunto de parâmetros 2 com variando 

na faixa pré-estabelecida, CP2-valores observados é o conjunto de parâmetros 2 com 

calculado pelo modelo NRCS TR-55 a partir dos eventos observados, CP3-faixa de valores 

é o conjunto de parâmetros 3 com variando na faixa pré-estabelecida, CP3-valores 

observados é o conjunto de parâmetros 3 com calculado pelo modelo NRCS TR-55 a partir 

dos eventos observados. Observa-se uma melhora sensível com a adição de parâmetros, sendo 

que para NS isso fica mais evidente com o conjunto de 3 parâmetros (Figura 4a) e para o V 

já a partir do conjunto de 2 parâmetros (Figura 4b). 
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Figura 4. Evolução global dos valores de NS e de V para os três conjuntos de parâmetros 

 

(a) Ênfase no NS 

 

(b) Ênfase no V 

Na Tabela 1 também há estatísticas gerais das simulações com todos os conjuntos de 

parâmetros. Verifica-se uma melhora sensível. 

Tabela 1. Evolução global dos valores de NS e de V para os três conjuntos de parâmetros 

Conjunto de Parâmetros M* NS % AM* NS DP* NS M* ΔV % AM* ΔV DP* ΔV 

CP1 -0,05   0,31 31,7   0,30 

CP2- Faixa de Valores 0,03 2,67 0,30 22,5 -0,4 0,31 

CP2- Valores Observados -0,01 4,00 0,33 4,2 -6,6 0,30 

CP3-Faixa de Valores 0,48 0,94 0,27 6,6 -2,4 0,26 

CP3- Valores Observados 0,56 1,02 0,33 0,2 -19,8 0,28 
*M: Mediana, %AM: % Aumento da Mediana em relação ao conjunto de parâmetros anterior, DP: Desvio Padrão 

Há um fato interessante em todos estes eventos citados, e em outros eventos. A Figura 5 

apresenta a evolução para o evento 5 (05/09/2014), quando a ênfase é dada ao NS. A Figura 6 

mostra o mesmo evento quando a ênfase é dada ao V. Por exemplo, os resultados foram tais 

que, quando a ênfase foi dada ao NS (Figura 5), o conjunto de parâmetros 3 resultou em 

ΔV=3,37%, NS = 0,82, CN = 98, λ=1% e tc = 4,27 min. Quando a ênfase foi dada ao V 

(Figura 6), o conjunto de parâmetros 3 resultou em ΔV=0,36%, NS caiu para 0,54, CN 

continuou 98, λ continuou 1% e tc subiu para 8,11 min. Isso pode ser um indicativo de que, 

em uma calibração, a ênfase tenha que ser dada ao NS ou a uma função-objetivo com maior 

peso para NS, pois um valor de V 3,37% já é muito bom. 

Figura 5. Evolução com o evento 5 para todos os conjuntos de parâmetros – ênfase no NS 
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Figura 6. Evolução com o evento 5 para todos os conjuntos de parâmetros – ênfase no V 

  

CONCLUSÕES 

Os resultados apresentados permitem concluir que: (a) o modelo NRCS TR-55 e TR-20 são 

promissores para serem adaptados à escala de lote; (b) a inclusão de parâmetros como  e o tc 

deve ser estudada em mais detalhes, pois os resultados de calibração podem ser melhorados; 

(c) apesar de ΔV ser uma função objetivo muito importante, apesar de a ênfase ser dada a ela 

gerar resultados muito bons, ainda sim a ênfase no NS também gera resultados bons na ΔV, 

desde que os três parâmetros sejam utilizados. O uso de parâmetros adicionais ao CN deve ser 

um aspecto a ser levando em consideração em calibrações futuras. 
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