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Resumo – A ausência de dados monitorados dificulta a utilização modelos de transformação 

chuva-vazão com a acurácia desejada. Em geral modelos aplicados em meio urbano são 

implementados com base em parâmetros encontrados na literatura, o que ocasiona estimativas de 

vazão com elevada incerteza. Neste artigo é apresentada uma avaliação da eficiência de modelos 

hidrológicos com diferentes formas de discretização espacial implementados na bacia do Córrego 

Gorduras, uma pequena bacia hidrográfica urbana monitorada, localizada em Belo Horizonte - MG. 

Os resultados demonstraram que a aplicação do EPA-SWMM requer maior detalhamento tanto da 

rede de drenagem como espacialização da bacia hidrográfica e que o modelo HEC-HMS com o 

mínimo de espacialização da informação pode oferecer resultados confiáveis. 

Palavras-Chave – modelo semi-distribuído, modelo chuva-vazão, método da onda cinemática. 

 

COMPARATIVE ANALYSIS BETWEEN LUMPED AND SEMI- 

DISTRIBUTED RAINFALL-RUNOFF MODELS  
 

Abstract – The lack of monitored data makes it difficult to use rainfall-runoff models with the 

desired accuracy. In general, the models applied in urban areas are implemented based on 

parameters found in the literature, what  produce estimates of flow with higher uncertainty. This 

paper presents an evaluation of the efficiency of hydrological models with different spatial 

discretization implemented for the Gorduras’s stream basin, a small urban watershed monitored, 

located in Belo Horizonte-MG. The results showed that the application of EPA-SWMM requires 

greater detail both of the drainage network and spatialization of the watershed and the HEC-HMS 

model with minimal information spatialization can offer reliable results. 
 

Keywords – semi-distributed model, storm runoff, kinematic wave. 
 

INTRODUÇÃO 

Os modelos de transformação chuva-vazão são excelentes ferramentas para auxiliar no 

entendimento e representação do comportamento hidrológico da bacia hidrográfica, bem como na 

realização de previsões de cenários diferentes dos observados, tornando-se instrumentos 

estratégicos de planejamento e gestão dos recursos hídricos. Entretanto, a ausência de dados 

monitorados, especialmente em pequenas bacias hidrográficas, dificulta a utilização dessas 

ferramentas com a acurácia desejada.  

Nos casos em que não existem dados de monitoramento hidroclimatológico observados na 

bacia, a implementação dos modelos de transformação chuva-vazão é conduzida pela a utilização de 

métodos, critérios e parâmetros referenciados na bibliografia técnica. Entretanto, a inferência destes 

parâmetros e a escolha dos métodos hidrológicos sem o respaldo da calibração pode promover a 

superestimação ou subestimação da magnitude das cheias. 
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Em relação à discretização espacial da bacia hidrográfica, existe a expectativa de que os 

modelos distribuídos e semi-distribuídos, capazes representar a variabilidade das características 

físicas da bacia no espaço, gere resultados mais precisos do que o modelo concentrado. No entanto, 

a dificuldade de implementação daqueles modelos, a inferência de seus numerosos parâmetros e a 

interdisciplinaridade dificulta a utilização dos mesmos na sua forma plena.  

Existe um pequeno, mas crescente corpo de literatura técnica sobre a comparação entre 

modelos de diferentes níveis de discretização espacial da bacia, entretanto, estas análises são ainda 

mais restritas em áreas urbanas, onde ocorrem zonas de maior heterogeneidade.  

Neste contexto, apresenta-se neste artigo a avaliação da eficiência de modelos hidrológicos 

com diferentes formas de discretização espacial, concentradas e semi-distribuídas, implementados 

em uma pequena bacia hidrográfica urbana monitorada. Os modelos hidrológicos foram elaborados 

para a bacia do Córrego Gorduras, situada na região nordeste de Belo Horizonte/MG.  

MODELAGEM DO ESCOAMENTO SUPERFICIAL  

De acordo com Weather et al. (2008), um modelo é uma representação simplificada do 

sistema do mundo real, sendo a modelagem hidrológica capaz de determinar, com eficiência e 

precisão, os componentes do ciclo hidrológico em uma bacia hidrográfica e estimar eficientemente 

o armazenamento e o transporte da água entre os reservatórios da hidrosfera (CHOW, 1988). 

Apresenta-se na Figura 1 o modelo conceitual de balanço hídrico considerado nas modelagens 

desenvolvidas.  

 

Figura 1 – Modelo conceitual de Balanço Hídrico considerado nas modelagens desenvolvidas (adaptado de 

USACE, 2000).  

Destaca-se que as abstrações por evaporação foram desprezadas em todas as análises, as 

abstrações por interceptação e armazenamento em depressões e infiltração foram consideradas em 

todas as análises e o cômputo do escoamento superficial e consequentemente a magnitude das 

cheias se deu com base apenas nas trocas entre a superfície do terreno e os rios e canais. 

A bacia hidrográfica foi discretizada em níveis diferentes e os modelos hidrológicos foram 

implementados conforme métodos, critérios e parâmetros referenciados na bibliografia técnica, ou 

seja, os modelos hidrológicos não foram calibrados. Dessa forma, foi possível avaliar a influência 

tanto dos níveis de discretização espacial como dos métodos e critérios selecionados pelos autores, 

na resposta dos modelos hidrológicos.  
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A implementação dos modelos hidrológicos se deu através dos softwares HEC-HMS e EPA-

SWMM. O HEC-HMS em sua versão 4.2, desenvolvida pelo United States Army Corps of 

Engineers (USACE), mais especificamente no Hydrologic Engineering Center (HEC) (USACE, 

2000) e o SWMM, desenvolvido pela U.S. EPA (Enviromental Protection Agency), em sua versão 

5.1 disponibilizada em 2016 (JAMES et al, 2010; HUBER E DICKINSON, 1992) foram utilizados 

para desenvolvimento do estudo. Na Tabela 1 são sintetizados os métodos e critérios considerados. 

Tabela 1. Síntese dos critérios e métodos considerados na implementação dos modelos não-calibrados. 

Etapa 
Modelo Computacional x Metodologia Considerada 

HEC-HMS EPA-SWMM 

Separação da 

chuva efetiva 

Abstrações 

iniciais 

20% da Capacidade Máxima de 

Armazenamento do Solo (S) 

Armazenamento em depressões (dp) USACE 

(1992): 

 2 mm – áreas impermeáveis; 

 5 mm – áreas permeáveis. 

Infiltração 

Método do SCS (NRCS, 2004): 

 Grupo hidrológico B (Ramos, 1998); 

 % Área impermeável calculado com base 

nas áreas ocupadas por vias e edificações; 

 CN ponderado com base na classificação 

do uso do solo a partir de imagens aéreas. 

Método do SCS (NRCS, 2004): 

 Grupo hidrológico B (Ramos, 1998); 

 % Área impermeável calculado com base 

nas áreas ocupadas por vias e edificações; 

 CN ponderando com base na classificação 

do uso do solo a partir de imagens aéreas. 

Transformação da precipitação 

efetiva em escoamento 

superficial 

Hidrograma Unitário do SCS (NRCS, 2004): 

 Lagtime das sub-bacias igual a 60% do 

tempo de concentração; 

 Tempo de concentração (Tc) calculado 

pela combinação dos métodos de Kirpich 

nos trechos do talvegue principal com 

escoamento raso em vias e cinemático nos 

trechos em canais; 

Método da Onda Cinemática (ROSSMAN, 

2016): 

 Largura da bacia (W): retângulo 

equivalente; 

 Declividade do plano (Se): estimada com 

base na declividade longitudinal média do 

talvegue principal; 

 Rugosidade das áreas impermeáveis (N): 

0,025; 

 Rugosidade das áreas permeáveis (N): 

0,300. 

Propagação do escoamento em 

canais 

Simulação 1 – método da Onda Cinemática: 

coeficiente de Manning (n) para canais em 

concreto igual a 0,025. 

Método da Onda Cinemática (ROSSMAN, 

2016): 

 Coeficiente de Manning para canais em 

concreto (n): 0,025; 

 

Simulação 2 – método do SCS, com tempo de 

retardo (tlag) calculado pelo método 

cinemático, com velocidades de escoamento 

estimadas pela equação de Manning com n 

igual a 0,02 (PORTO, 2006) 

Simulação 3 – Método do SCS, com tlag 

calculado pelo método cinemático, com 

velocidades estimadas de 1,2 m/s para canais e 

de 0,3 m/s em escoamentos rasos em vias. 

(PORTO, 2006) 

Simulação 4 – Método do SCS, com tlag 

calculado pelo método de Kirpich. 

CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA EM ESTUDO 

O córrego Gorduras é afluente da margem direita do baixo curso do ribeirão da Onça na 

região Nordeste de Belo Horizonte – MG. Neste estudo a bacia desse córrego foi analisada até a 

seção imediatamente a jusante da Avenida Borba Gato, cuja área de drenagem é de 2,8 km². 

Para análise dos modelos hidrológicos concentrados e semi-distribuídos foram considerados 

os sete níveis de discretização espacial da bacia apresentados na Tabela 2. 

Relevo, topografia e sistema de drenagem superficial 

Para levantamento dos parâmetros físicos da bacia hidrográfica relacionados ao relevo foi 

necessário o estabelecimento de um modelo digital de terreno (MDT), a partir da base topográfica 
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constituída de aerolevantamento a laser da região metropolitana de Belo Horizonte, contendo curvas 

de nível a cada 1m, datado de 2008. Utilizou-se ainda o cadastro do sistema de micro e macro 

drenagem, disponibilizado pelo Plano Diretor de Drenagem de Belo Horizonte (PDDBH), 

complementado pelos autores.  

Tabela 2. Níveis de degradação dos modelos hidrológicos concentrados. 
Identificação 

do modelo 

Número de 

sub-bacias 
Classificação 

Área de contribuição 

média - AMED (ha) 

Relação Área de contribuição média (AMED) pela 

Área de contribuição total (AT) – AMED/AT 

MD-01B 1 Concentrado 280,5 100,0% 

MD-03B 3 Semi-distribuído 93,5 33,3% 

MD-06B 6 Semi-distribuído 46,8 16,7% 

MD-12B 12 Semi-distribuído 23,4 8,3% 

MD-18B 18 Semi-distribuído 15,8 5,6% 

MD-42B 42 Semi-distribuído 6,7 2,4% 

MD-54B 54 Semi-distribuído 5,2 1,9% 

 

Como nem toda rede de drenagem existente na bacia do córrego Gorduras está cadastrada no 

PDDBH foi realizada uma inspeção digital do sistema viário da bacia do córrego Gorduras, por 

meio da ferramenta disponibilizada pelo Google denominada Street View. Nas vias em que foram 

identificadas, via inspeção digital, bocas de lobo ou grelhas, inferiu-se uma rede de drenagem, 

conforme o tipo e dimensão da seção transversal da rede de micro drenagem do trecho 

imediatamente a montante. Considerou-se ainda, como condição de contorno, a elevação da geratriz 

inferior da rede cadastrada. Ademais, nos trechos em que esta referência não podia ser aplicada, 

considerou-se um cobrimento mínimo de 1,5 m em relação à elevação do terreno para determinação 

da geratriz superior da rede. 

Tipo e uso do solo 

No presente artigo a parcela da abstração hidrológica representada pela infiltração foi 

calculada pelo Método do SCS tanto no modelo HEC-HMS, como no EPA-SWMM. A aplicação 

desse método requer a estimativa do parâmetro CN para cada unidade morfológica do modelo 

hidrológico (NRCS, 2004). Conforme trabalho elaborado por Ramos (2008), os solos do município 

de Belo Horizonte são divididos em dois grupos hidrológicos, Grupo B e Grupo D, estando a bacia 

do córrego Gorduras localizada na região com grupo B. O passo seguinte foi a ponderação do 

parâmetro CN de acordo com classificação do uso e ocupação do solo da bacia. Ela foi realizada por 

meio de imagens aéreas gratuitas disponíveis na base Basemap do ArcGis®.  

AJUSTE DA CURVA DE DESCARGA 

A prefeitura de Belo Horizonte ainda não executou medições de descarga líquida que 

permitissem a aferição da curva chave de suas estações fluviométricas. Dessa forma, a propagação 

no caso dos modelos em que foi considerado o método da onda cinemática foi realizada 

considerando os níveis de água observados e simulados.  

Por outro lado, no caso do modelo computacional HEC-HMS, em que foram feitas simulações 

adicionais considerando o tlag, como método de propagação da onda de cheia nos canais, fez-se 

necessário um ajuste de curva-chave para conversão das vazões simuladas em nível de água na 

galeria. O ajuste dessa curva-chave foi realizado através de modelo hidráulico computacional 

Hydrologic Engineering Center River Analysis System (HEC-RAS), considerando simulação em 

regime de escoamento permanente, gradualmente variado, com coeficiente de Manning igual a 

0,025 e coeficiente de expansão e contração iguais a 0,1 e 0,3, respectivamente. 

Para determinação do coeficiente de rugosidade das paredes da galeria do córrego Gorduras, 

no trecho próximo à estação considerada, admitiu-se a fórmula de Manning para escoamento 
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turbulento. Nessa equação o coeficiente de Manning pode ser estimado a partir da rugosidade das 

paredes do canal. Para o caso em estudo este foi estimado entre 3 e 10 cm, dada a degradação das 

paredes da galeria e o acúmulo de lixo em ferragens, a partir das fotografias obtidas pela empresa 

CGP Engenharia durante visita de inspeção das galerias dos córregos Gorduras de Água Limpa. 

EVENTOS SELECIONADOS 

A bacia hidrográfica do córrego Gorduras dispõe de monitoramento simultâneo de nível de 

água e precipitação. Neste trabalho analisou-se a série histórica observada no período de outubro de 

2011 a março de 2015, sendo selecionados 53 eventos. Para facilitar a interpretação dos resultados 

das simulações hidrológicas, os eventos observados foram organizados em quatro grupos, de acordo 

com a sua duração. Na Figura 2 são mostradas as precipitações totais e na Tabela 3 as estatísticas 

amostrais básicas de cada grupo de eventos pluviométricos selecionados. Os dados observados 

possuem intervalo de tempo igual a 10 minutos. Este foi, portanto, o intervalo considerado em todas 

as simulações realizadas no âmbito do presente estudo. 

 
Figura 2 – Eventos Observados na Bacia do Córrego Gorduras.   

 

Tabela 3.  Estatísticas amostrais dos grupos de eventos pluviométricos selecionados. 

Grupo 
Duração Evento  

(horas) 

Número  

de Eventos 

Estatísticas Precipitação Observada (mm) 

Mínimo Máximo Média Mediana Desvio Padrão 

01 D < 2 horas 14 5,2 51,0 15,0 12,0 11,8 

02 2 < D  < 4 horas 18 6,2 58,8 24,9 21,3 15,6 

03 4 < D  < 8 horas 14 9,6 55,2 30,9 26,9 12,5 

04 D  > 8 horas 7 14 82,2 39,6 39,2 25,9 

AVALIAÇÃO DA EFICIÊNCIA DAS RESPOSTAS DOS MODELOS NÃO-CALIBRADOS 

No presente artigo foram feitas análises comparativas das seguintes variáveis/aspectos 

(observadas x simuladas): níveis máximos de água (NA), tempos de pico dos cotagramas (Tp), e 

qualidade global do ajuste dos cotagramas. 

A avaliação dos modelos hidrológicos foi realizada segundo dois critérios: o coeficiente de 

Nash- Sutcliffe (1971) apud McCuen et al. (2006) (Nash), que mede a eficiência do ajuste e o erro 

padrão da estimativa (Naghettini e Pinto, 2007), que mede a dispersão dos resíduos. 

Neste estudo, considerando o caráter não linear e não monotônico dos modelos hidrológicos 

empregados, optou-se por utilizar o método de análise de sensibilidade local, denominado  One-At-

a-Time (OAT) (Saltelli e Annoni, 2010). Em síntese, nesse método de triagem cada entrada do 

modelo é alterada sequencialmente, enquanto as demais permanecem fixas.  

 

RESULTADOS 
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Na Figura 3 estão apresentados os índices obtidos na análise da eficiência da resposta dos 

modelos hidrológicos em termos de assertividade da magnitude dos níveis de água máximos (NA) e 

tempos de pico (Tp) observados na estação de referência.  

  
(a) Nível de Água (b) Tempo de Pico 

  
(c) Nível de Água (d) Tempo de Pico 

 
Figura 3 – Índices calculados para análise da eficiência dos modelos empregados. 

Os resultados apresentados na Figura 3 demostram que a aplicação do modelo computacional 

EPA-SWMM requer o detalhamento da rede de drenagem e maior espacialização da bacia 

hidrográfica para melhoria do seu desempenho. Os resultados obtidos demonstram que o modelo 

semi-distribuído com 54 sub-bacias (MD-54B) e modelo concentrado (MD-01B), possuem 

coeficiente de Nash de 85% e -11% para a variável NA, respectivamente, e 99% e 64% para a 

variável Tp, respectivamente. Valores de coeficiente de Nash inferiores a 36% fazem com que o 

modelo seja considerado inaceitável. 

Os resultados apresentados na Figura 4 demostraram que os modelos implementados no HEC-

HMS foram menos sensíveis ao detalhamento da rede de drenagem e espacialização da bacia, 

exceto no caso da simulação 4. A etapa de propagação do escoamento interfere de modo 

significativo nos resultados e o método da onda cinemática apresentou melhor desempenho. A 

simulação 1 do HEC-HMS demonstra que o modelo semi-distribuído com 54 sub-bacias (MD-54B) 

e modelo concentrado (MD-01B), possuem coeficiente de Nash de 82% e 70% para a variável NA, 

respectivamente, e 99,6% e 98,5% para a variável Tp, respectivamente. 

Com base na análise de sensibilidade dos parâmetros hidrológicos realizada (resultados não 

apresentados; maiores detalhes podem ser vistos em NASCIMENTO, 2017). observa-se que a 

sensibilidade é maior no modelo concentrado do que nos modelos semi-distribuídos. Somente a 

variação do coeficiente de Maninng na galeria apresentou elevada sensibilidade em todos os 

cenários de discretização espacial. 
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(a) Evento 31 – Grupo 1 

HEC-HMS – Simulação1 

(b) Evento 47 – Grupo 2 

HEC-HMS – Simulação1 

(c) Evento 10 – Grupo 3 

HEC-HMS – Simulação1 

(d) Evento 1 – Grupo 4 HEC-

HMS – Simulação1 

    
(e) Evento 31 – Grupo 1 

HEC-HMS – Simulação2 

(f) Evento 47 – Grupo 2 

HEC-HMS – Simulação2 

(g) Evento 8 – Grupo 3 HEC-

HMS – Simulação2 

(h) Evento 1 – Grupo 4 HEC-

HMS – Simulação2 

    
(i) Evento 31 – Grupo 1 

HEC-HMS – Simulação3 

(j) Evento 47 – Grupo 2 

HEC-HMS – Simulação3 

(k) Evento 8 – Grupo 3 HEC-

HMS – Simulação3 

(l) Evento 1 – Grupo 4 HEC-

HMS – Simulação3 

    
(m) Evento 31 – Grupo 1 

HEC-HMS – Simulação4 

(n) Evento 47 – Grupo 2 

HEC-HMS – Simulação4 

(o) Evento 8 – Grupo 3 HEC-

HMS – Simulação4 

(p) Evento 1 – Grupo 4 HEC-

HMS – Simulação4 

    
(q) Evento 31 – Grupo 1 – 

EPA-SWMM 

(r) Evento 47 – Grupo 2 – 

EPA-SWMM 

(s) Evento 8 – Grupo 3 – 

EPA-SWMM 

(t) Evento 1 – Grupo 4 – 

EPA-SWMM 

 
Figura 4 – Eventos Observados e Simulados na Bacia do Córrego Gorduras. 
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No modelo EPA-SWMM, as variáveis CN, altura da depressão nas áreas impermeáveis e 

permeáveis (dp) e coeficiente de Manning da área permeável demonstraram-se pouco sensíveis em 

todos os cenários de discretização espacial, ao passo que as variáveis coeficiente de Manning nas 

áreas impermeáveis, declividade do plano, largura equivalente da bacia e coeficiente de Manning da 

galeria mostraram maior sensibilidade, principalmente no caso dos modelos concentrados. 

CONCLUSÕES 

Os estudos apresentados neste artigo reforçam a necessidade de conhecimento dos fenômenos 

hidrológicos em uma bacia hidrográfica para que a representação desses fenômenos por meio do 

desenvolvimento e aplicação de modelos matemáticos seja adequada. 

A escassez de registros simultâneos de precipitação e vazão em discretização temporal 

subdiária é a realidade da maioria das bacias hidrográficas brasileiras, tanto rurais como urbanas. 

Essa realidade dificulta a calibração dos modelos matemáticos com base em dados observados. 

Nesse contexto, a avaliação da acurácia dos métodos e modelos indiretos de transformação da 

chuva em vazão, torna-se um importante critério para seleção dessas ferramentas, largamente 

empregadas para o planejamento e gestão dos recursos hídricos. 

Schimitt (2004) destaca ainda a modelagem do fluxo na rede de drenagem requer uma 

representação física detalhada da geometria do sistema de drenagem. Dados detalhados, em geral, 

não estão disponíveis e restringem a aplicação prática desses modelos. No presente estudo os 

resultados obtidos demonstraram que a aplicação de um modelo mais robusto como o EPA-SWMM 

requer um maior nível de detalhamento tanto da rede de drenagem como da discretização espacial 

da bacia hidrográfica. Caso essas informações não estejam disponíveis, a utilização do modelo 

HEC-HMS com uma discretização espacial mínima pode oferecer resultados confiáveis. 
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