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RESUMO 

A obtenção de curvas-chave de maneira indireta é necessária quando não há 

viabilidade ou disponibilidade de recursos para a medição direta de vazões e velocidades. A 

modelagem hidrodinâmica do escoamento pode ser uma das estratégias utilizadas nesses 

casos. Esse método foi aplicado para a obtenção das curvas-chave das estações linimétricas da 

bacia do córrego do Leitão, localizada em Belo Horizonte, Minas Gerais. Os resultados 

indicaram que a modelagem de vazões determinadas em escoamento permanente no Hec-

RAS, e de vazões geradas por eventos de precipitação ocorridos na bacia simulados em 

regime transitório no SWMM, produziram resultados muito próximos. Os resultados da 

calibração do modelo hidrológico indicaram que, dependendo do objetivo da modelagem, a 

calibração por nível d’água pode ser uma alternativa viável quando não há curvas-chave 

disponíveis. 
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INTRODUÇÃO 

Curvas-chave são funções que associam valores de vazão para cada valor de nível de água em 

uma seção da calha fluvial. Usualmente, são obtidas por meio de medições simultâneas de 

nível e vazão, ou de nível e velocidade de fluxo transversal, em diversas condições de fluxo. 

A obtenção de curvas-chave da maneira direta, como descrita anteriormente, pode ser 

inviabilizada em determinadas situações devido a restrições de recursos disponíveis como 

tempo, mão-de-obra, capital, etc. Dessa forma, torna-se necessária a aplicação de métodos 

indiretos, ainda que menos precisos, para obtenção da curvas-chave. Os métodos indiretos 

para obtenção da curva-chave normalmente lançam mão da modelagem hidrodinâmica do 

escoamento, com a aplicação das equações de Saint-Venant. A complexidade do sistema 

analisado determina se serão considerados os modelos da onda dinâmica ou onda cinemática. 

Modelos computacionais podem ser utilizados na solução das equações de Saint Venant, e 

tornam-se indispensáveis para modelagem de situações mais complexas (CHOW, 1959; 

ROSSMAN, 2015; TUCCI, 2005).  
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Este trabalho apresenta os resultados da modelagem hidrodinâmica das curvas-chave, e os 

resultados da calibração do modelo hidrológico construído para a bacia hidrográfica do 

córrego do Leitão, localizada na área urbana do município de Belo Horizonte, Minas Gerais. 

As estações fluviométricas localizadas na bacia monitoram apenas o nível de água nos canais 

e não foram encontrados registros de levantamentos de curvas-chave, de monitoramento de 

vazões ou velocidades de escoamento. Considerando a inviabilidade do levantamento in loco 

de vazões e/ou velocidades no contexto desta pesquisa, surgiu a necessidade da determinação 

indireta das curvas-chave para as seções de interesse.  

METODOLOGIA 

A localização das estações linimétricas utilizadas nesse estudo é apresentada na Figura 1. 

Todos os canais são subterrâneos e foram construídos em concreto armado no final da década 

de 1970. Os canais apresentam em sua maioria geometria regular (retangular com base 

triangular), mas a superfície das paredes e fundos em alguns trechos é bastante degradada, o 

que pode implicar em elevada rugosidade. Ao longo do curso d’água existem muitas 

contribuições laterais de microdrenagem urbana, há presença de degraus, mudanças de 

geometria e declividade, resultando em mudanças de regime de escoamento. 

Para a obtenção das curvas-chave das seções de interesse, foi utilizado primeiramente o 

software Hec-RAS 5.0, desenvolvido pelo Hydrologic Engineering Center, do Corpo de 

Engenheiros do Exército dos Estados Unidos (USACE - U. S. ARMY CORPS OF 

ENGINEERS, 2016). O modelo topológico foi construído, as características geométricas de 

todas as seções transversais foram inseridas e as curvas-chave das seções de interesse foram 

geradas para diversos valores do coeficiente de rugosidade de Manning (de 0,014 a 0,020). As 

curvas-chave foram geradas modelando-se em escoamento uniforme para uma faixa de vazões 

entre 1 m³/s e 120 m³/s, para cada valor possível do coeficiente de Manning. A modelagem no 

Hec-RAS foi realizada em escoamento uniforme devido à alta instabilidade observada no 

modelo em regime transitório, o que pode estar relacionado à complexidade das estruturas 

hidráulicas presentes na bacia, ao elevado número de degraus e à ocorrência de escoamento 

próximo do crítico em boa parte do canal. Posteriormente à simulação no Hec-RAS, as 

curvas-chave foram comparadas com as obtidas por meio do Storm Water Management 

Model (SWMM) (GARCÍA e PAIVA, 2006). A modelagem no SWMM considerou o modelo 

da onda hidrodinâmica e simulou eventos de precipitação ocorridos na bacia entre os anos de 

2011 e 2016. 
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Figura 1: Localização das estações de monitoramento hidrológico na bacia do córrego do Leitão 

 

Fonte: elaborada pelos autores a partir de Sudecap (2016). 

O desempenho do modelo hidrológico foi avaliado através da comparação dos dados de 

vazões ou níveis simulados com os dados observados nas estações fluviométricas instaladas 

ao longo do curso de água, por meio da avaliação visual dos hidrogramas observados e 

simulados, e das funções objetivo: coeficiente de Nash-Sutcliffe, erro percentual da vazão de 

pico e do volume escoado. A calibração foi realizada por tentativa e erro, evento por evento, 

de forma que um conjunto de parâmetros que otimizava as funções objetivo era encontrado 

para cada evento. No final, os eventos da calibração foram novamente modelados com a 

média dos parâmetros resultantes. O conjunto de parâmetros resultantes da calibração foi 

validado através da modelagem de eventos independentes não utilizados na calibração. 

Ressalta-se que as funções objetivos foram calculadas para todo o intervalo selecionado, de 

no mínimo três dias, para cada evento. Os pares coordenados nível e vazão lidos nos 

resultados da modelagem no SWMM foram utilizados para o traçado de curvas-chave que 

foram comparadas com as obtidas primeiramente com o Hec-RAS. Os resultados são 

apresentados a seguir. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As curvas-chave sintéticas obtidas com a modelagem hidrodinâmica no Hec-RAS para a 

estação E41 são apresentadas na Figura 2.  

Figura 2: Curvas-chave sintéticas obtidas para a Estação E41 

 

A incerteza associada à definição indireta das curvas-chave pode ser observada pela ampla 

faixa de vazões associadas a um mesmo nível. Por exemplo, as vazões referentes a 50% da 

altura da seção transversal do canal (neste caso a elevação 838,23 m) variaram de 29 m³/s, 

para n de 0,020, a 76 m³/s, para n de 0,014. Esta discrepância é reduzida para o caso de 

maiores vazões e elevações. Foi selecionado o coeficiente 0,020, limite superior da faixa 

recomendada na literatura (CHOW, 1959), por este representar maior estabilidade tanto no 

modelo construído no Hec-RAS quanto no SWMM. Considerando a incerteza gerada pela 

obtenção indireta das curvas-chave para as estações em estudo, o coeficiente de Manning dos 

trechos do canal próximos às estações também foi ajustado no processo de calibração. 

A Figura 3 compara as curvas-chave obtidas para as simulações no Hec-RAS e no SWMM, 

com os coeficientes de rugosidade de Manning ajustados após a calibração. Observa-se que as 

curvas-chave, descritas nos gráficos apresentados por equações polinomiais de segundo grau, 

obtidas no Hec-RAS e no SWMM são muito semelhantes. O fato de os canais serem 

artificiais e apresentarem formas regulares podem justificar a inexistência de histerese notável 

na modelagem de hidrogramas ocorridos, no caso das curvas obtidas com o SWMM. 
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Figura 3: Curvas-chave sintéticas obtidas para as Estações E41 e E40 

  
 

Os resultados da calibração do modelo hidrológico, utilizando-se das curvas chave obtidas na 

etapa anterior, são apresentados na Tabela 1. São apresentados os coeficientes de Nash 

Sutcliffe (CNS) calculados para vazão (Q) e para nível (H), nos sete eventos simulados e nas 

seis estações estudadas.  

Tabela 1: Resultados das funções objetivo para todos os eventos da calibração 

Evento 
Função 

objetivo 

Estações Média por 

evento E41 E40 E39 E38 E37 E36 

1 

01/12/2011 

CNS Q 0,79 0,84 0,85 0,80 0,90 0,41 0,77 

CNS H 0,67 0,74 0,89 0,84 0,91 0,50 0,76 

2 

08/02/2012 

CNS Q 0,70 0,72 0,69 0,77 0,43 0,49 0,63 

CNS H 0,36 0,57 0,70 0,67 0,55 0,44 0,55 

3 

12/12/2011 

CNS Q 0,87 0,77 0,71 0,68 0,84 0,65 0,75 

CNS H 0,78 0,74 0,81 0,81 0,88 0,72 0,79 

4 

14/11/2011 

CNS Q 0,69 0,60 0,65 0,80 0,47 0,50 0,62 

CNS H 0,45 0,70 0,67 0,79 0,44 0,57 0,60 

5 

23/11/2011 

CNS Q 0,83 0,91 0,87 0,81 0,89 0,70 0,83 

CNS H 0,75 0,83 0,81 0,89 0,91 0,65 0,81 

6 

27/12/2011 

CNS Q 0,75 0,69 0,62 0,71 0,78 0,22 0,63 

CNS H 0,53 0,62 0,72 0,76 0,76 0,38 0,63 

7 

15/11/2012 

CNS Q 0,75 0,74 0,88 0,83 0,87 0,73 0,80 

CNS H 0,66 0,71 0,88 0,88 0,94 0,73 0,80 

Média por 

estação 

CNS Q 0,77 0,75 0,75 0,77 0,74 0,53 0,72 

CNS H 0,60 0,70 0,78 0,80 0,77 0,57 0,70 
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Observa-se que os valores de CNS para nível e vazão permaneceram próximos para quase 

todos os eventos em todas as estações. De uma maneira geral, o modelo produziu resultados 

semelhantes nas etapas de calibração e validação. O valor médio do coeficiente de Nash-

Sutcliffe para a vazão encontrado na calibração foi de 0,72 e na validação de 0,74, enquanto 

que para nível, foi de 0,70 e 0,73.  

CONCLUSÕES 

A inexistência de curvas-chave e medições de vazão ou velocidade nos canais pode ser 

inicialmente identificado como um fator limitante e aumentar as incertezas nas modelagens 

hidráulica e hidrológica. Para contornar a ausência desses dados, e na impossibilidade do 

levantamento dessas informações em campo, pode ser utilizada a modelagem hidrodinâmica 

para obtenção das curvas-chave. Assim, no trabalho apresentado, a calibração do modelo 

hidrológico pôde ser realizada em função da vazão, e não apenas do nível. Não obstante, os 

resultados de coeficiente de Nash-Sutcliffe para vazão e nível mantiveram-se sempre muito 

próximos. Dessa forma, na ausência de curvas-chave adequadas e, dependendo do objetivo da 

modelagem, conclui-se que a calibração por meio do nível pode ser considerada método 

aceitável – pelo menos para cursos d’água em situações semelhantes. A modelagem 

hidrodinâmica no Hec-RAS, em escoamento permanente, também apresentou bons ajustes, 

podendo ser considerado um método aceitável para obtenção indireta de curvas-chave. 
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