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Resumo - A modelagem hidrológica é uma das técnicas fundamentais relacionada ao gerenciamento 

dos recursos hídricos, do meio ambiente e de bacias hidrográficas. Visando um melhor gerenciamento 

dos recursos hídricos com suporte da modelagem hidrológica, este estudo objetiva avaliar o potencial 

de modelos sintéticos de Hidrograma Unitário (HU) – HU Triangular (HUT) e HU Adimensional 

(HUA) – e geomorfológicos de Hidrograma Unitário Instantâneo (HUI), comparativamente a 

modelos conceituais de HUI (Clark e Nash), tomando como estudo de caso a bacia hidrográfica do 

arroio Cadeia. Considerou-se a aplicação da modelagem concentrada (Cenário 1) e da modelagem 

distribuída por sub-bacias (Cenário 2) para os 8 eventos selecionados O HUI de Clark e o HUI de 

Nash apresentaram as melhores estimativas do hidrograma de escoamento superficial direto em 

ambos cenários. O HUI Geomorfológico de Clark apresentou a pior acurácia dentre os modelos 

estudados. A formulação geomorfológica de Clark foi, em média, inferior aos modelos tradicionais 

de HUA e HUT, nos cenários 1 e 2. O HUI Geomorfológico de Nash foi superior aos modelos 

tradicionais. Deve ser destacado que as formulações geomorfológicas têm potencial para utilização 

em bacias hidrográficas, no entanto, requerem uma maior investigação científica contemplando um 

maior número de bacias hidrográficas. 

Palavras-Chave – modelagem chuva-vazão, modelo de Nash, modelo de Clark. 
 

ASSESSMENT OF GEOMORFOLOGY-BASED UNIT HYDROGRAPH 

MODELS AND SPATIAL DISCRETIZATION FOR FLOOD ESTIMATION IN 

THE CADEIA RIVER WATERSHED (RS)  
Abstract –The hydrological modeling is one of the essential techniques for the management of water 

resources, environment and watersheds. In order to provide a better water resources management with 

the aid of hydrological modeling, this study aimed to evaluate the potential of synthetic unit 

hydrograph (UH) models – Triangular UH (TUH) and Dimensionless UH (DUH) – and 

geomorphological instantaneous unit hydrograph (IUH) models, comparatively to conceptual IUH 

models (Clark and Nash), considering as case study the Cadeia river watershed. Lumped modeling 

(scenario 1) and modeling distributed by subwatersheds (scenario 2) were applied taking into account 

8 monitored rainfall-runoff events. The Clark’s IUH and Nash’s IUH presented the best performances 

with respect to the estimation of direct surface runoff hydrographs for both scenarios. The Clark’s 

geomorphological IUH resulted in the worst accuracy among the studied models. The 

geomorphological approach for Clark was, on average, inferior to those of the traditionally used TUH 

and DUH for both scenarios. The Nash’s Geomorphological IUH was better than the traditional 

models. It should be highlighted that the geomorphological approaches have potential to be used in 

watersheds, however, they require further scientific investigation addressing a greater number of 

watersheds. 
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INTRODUÇÃO 

 

Nos últimos anos, desastres ambientais, tais como secas e inundações, têm aumentado em 

ocorrência e diversas abordagens para encontrar soluções para estas questões têm sido sugeridas e 

investigadas (RYU et al., 2016).  

Caldeira et al. (2015) salientam que estudos relacionados a chuvas intensas são de grande 

relevância na gestão de recursos hídricos, visto que são aplicados frequentemente para o 

conhecimento do comportamento hidrológico de bacias hidrográficas no tocante ao controle de 

cheias, tal como para a estimativa de vazões de projeto para o dimensionamento de estruturas 

hidráulicas. 

Conforme Ávila et al. (2016), uma das técnicas fundamentais, relacionada ao gerenciamento 

dos recursos hídricos, do meio ambiente e, consequentemente, do manejo adequado de bacias 

hidrográficas, é a modelagem hidrológica. Beskow et al. (2015) ressaltam que a carência ou 

inexistência de monitoramentos de vazão em cursos d’água de interesse vem resultando no 

desenvolvimento de modelos hidrológicos, notavelmente com vistas à estimativa da vazão máxima e 

da sequência temporal de vazões oriundas de um evento de precipitação.  

Uma parcela do ciclo hidrológico que está diretamente relacionada à estimativa de vazões de 

pico é o escoamento superficial direto (ESD). Este é causado pelo excesso de precipitação 

(precipitação efetiva) que não infiltra no solo, nem fica retido em depressões do terreno. Esta parcela 

escoa superficialmente pelo terreno, ocasionando a elevação do nível d’água de um curso, podendo 

causar um evento de cheia. 

Neste contexto, foram desenvolvidas técnicas de modelagem para conversão Pe-vazão, dentre 

as quais destacam-se a teoria do Hidrograma Unitário (HU) e do Hidrograma Unitário Instantâneo 

(HUI). A estes modelos podem ser associados dados de chuva-vazão ou ainda, dados derivados de 

características geomorfológicas da bacia hidrográfica em análise. A partir deste ajuste, pode-se 

derivar alguns modelos existentes na literatura como os sintéticos, conceituais e suas versões 

geomorfológicas, que são amplamente utilizados para estimativa do ESD. 

Considerando a problemática sobre a disponibilidade de dados observados, e como estes 

métodos dependem destes dados, salienta-se a importância de avaliar as formulações 

geomorfológicas, pois estas tendem a não ser universais (Bhaskar, Parida e Nayak, 1997). Isto é, 

alguns parâmetros das variáveis geomorfológicas dependem do local, de informações originadas do 

relevo e rede de drenagem, bem como de características do escoamento nas bacias hidrográficas. 

Visando contribuir para um melhor gerenciamento dos recursos hídricos com suporte da 

modelagem hidrológica aplicada à estimativa de vazões e hidrogramas de cheia, este estudo objetiva 

avaliar o potencial de modelos sintéticos de HU e geomorfológicos de HUI, comparativamente a 
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modelos conceituais de HUI, considerando os cenários de discretização espacial concentrado e 

distribuído por sub-bacia, tomando como estudo de caso a bacia hidrográfica do arroio Cadeia 

(BHAC), situada no sul do Rio Grande do Sul. 

METODOLOGIA 

O presente estudo foi conduzido na bacia hidrográfica do arroio Cadeia (BHAC), sendo este um 

dos principais tributários do arroio Pelotas, localizada no sul do estado do Rio Grande do Sul, Brasil. 

Considerando a seção de controle ilustrada na Figura 1, a BHAC apresenta uma área de drenagem de 

121,23 km2. 

Figura 1 - Localização da BHAC, estações pluviográficas e discretização em sub-bacias 

As informações de relevo para a BHAC foram extraídas de Hasenack e Weber (2010, que 

contemplam todo o estado do Rio Grande do Sul. Posteriormente, estes foram utilizados como dados 

de entrada no ambiente do ArcGIS 10.1 a fim de elaborar o modelo digital de elevação 

hidrologicamente consistente (MDEHC) e, assim, realizar a caracterização geomorfológica da bacia.  

 O presente estudo considerou a aplicação da modelagem concentrada (Cenário 1) e também da 

modelagem distribuída por sub-bacias (Cenário 2) para todos os eventos selecionados, realizando-se 

assim, a discretização da BHAC em 7 sub-bacias (Figura 1). Visando à modelagem de cheias na 

BHAC, foram utilizados os dados da rede de monitoramento hidrológico automático do Grupo de 

Pesquisa em Hidrologia e Modelagem Hidrológica em Bacias Hidrográficas/CNPq. Esta rede dispõe 

de dados meteorológicos, pluviográficos e fluviométricos. 

Através do método dos Polígonos de Thiessen, pôde-se determinar a chuva média sobre a área 

da bacia, para cada evento analisado. Neste sentido, foram analisados 8 eventos chuva x vazão, 

preferencialmente os causadores de cheias mais pronunciadas, com diferentes durações, totais 

precipitados e intensidades médias. 

De acordo com Steinmetz (2017), para a determinação do HU se faz necessário conhecer 

somente a parcela de escoamento referente ao escoamento superficial direto, ou seja, conhecer a 

sequência temporal de vazões decorrentes do ESD ocasionada por um evento de chuva.  

A separação do escoamento foi realizada através do Método das Inflexões, assim como descrito 

por Mello e Silva (2013). A partir da separação do escoamento e da determinação da Precipitação 
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efetiva (Pe) total, pode-se distribuir a última ao longo do tempo, fazendo-se uso do método do Número 

da Curva (CN) (SCS, 1971). Para este estudo, os valores de CN foram ajustados para cada evento de 

precipitação de modo que a soma de todas as Pe’s fosse quantitativamente igual ao ESD observado, 

considerando-se, portanto, o valor observado das abstrações iniciais para cada evento, de forma 

similar ao realizado por Agirre et al. (2005).  

Os modelos sintéticos avaliados foram o Hidrograma Unitário Triangular (HUT) e Hidrograma 

Unitário Adimensional (HUA), desenvolvidos pelo SCS (1971). Quanto aos modelos conceituais, 

foram avaliados o Hidrograma Unitário Instantâneo de Clark (HUIC) (Clark, 1945) e o Hidrograma 

Unitário Instantâneo de Nash (HUIN) (Nash, 1957). Ainda, devido à problemática da não existência 

do monitoramento chuva x vazão em uma determinada bacia hidrográfica, foram avaliadas as versões 

geomorfológicas de Clark (Hidrograma Unitário Instantâneo de Clark)  e Nash (Hidrograma Unitário 

Instantâneo de Nash), derivadas de Rodriguez-Itube e Valdez (1979). 

Para os dois cenários analisados, primeiramente, aplicou-se o HUIC no HEC-HMS Versão 4.1 

USACE (2015). Os parâmetros calibrados do HUIC foram utilizados como entrada nos demais 

modelos: HUA e HUIGC, também processados no ambiente do HEC-HMS. Para o HUT, não foi 

necessário o processamento computacional, visto que os parâmetros deste modelo são de fácil 

obtenção, sendo necessária apenas a aplicação das formulações do modelo. Como o HEC-HMS não 

possibilita a modelagem hidrológica pelo HUIN, a linguagem R (R Core Team, 2015) foi empregada 

para a aplicação do modelo em questão. A partir dos parâmetros do HUIN calibrados utilizando 

também o algoritmo Nelder-Mead, foi possível obter o HUIGN para cada evento analisado com base 

nas formulações de Bhagwat, Shetty e Hegde (2011). Assim como o HUIC, o HUIGC é 

fundamentado em dois parâmetros, os quais foram estimados com base na equação empírica de 

Dodge, na equação de Ven Te Chow, e também de acordo com a equação recomendada por Mohave 

County (2009). 

Finalmente, o desempenho dos modelos foi quantificado aplicando-se o coeficiente de Nash 

Sutcliffe (CNS) proposto por Nash e Sutcliffe (1970). Para classificar este coeficiente, utilizou-se a 

seguinte classificação sugerida por Moriasi et al. (2007): CNS > 0,65, muito bom; 0,54< CNS< 0,65, 

bom; 0,50< CNS< 0,54, satisfatório. Valores de CNS inferiores a 0,50 foram considerados como ajustes 

insatisfatórios. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A fim de contemplar diferentes cenários de resposta hidrológica na BHAC, os 8 eventos 

selecionados foram caracterizados e são apresentados na Tabela 1, sendo estes correspondentes ao 

cenário de discretização 1 

Tabela 1 - Caracterização dos eventos empregados na modelagem de cheias, com destaque 

para a precipitação total (PTOTAL), precipitação acumulada nos 5 dias antecedentes (P5), 

intensidade média (im) e vazão total máxima (QTOTAL máx) 

Evento 

Início Fim 
PTOTAL 

(mm)* 

P5 

(mm) 

im 

(mm.h-1) 

QTOTAL 

máx 

(m3.s-1) 
Data Hora Data Hora 

1 21/09/2015 06:30 22/09/2015 08:00 42,9 93,9 4,8 21,1 

2 23/09/2015 09:30 24/09/2015 02:00 38,5 86,5 9,6 57,7 

3 15/10/2015 06:00 15/10/2015 21:00 35,5 127,3 14,2 79,7 

4 20/10/2015 07:00 20/10/2015 23:30 33,1 62,6 9,4 38,4 
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5 13/11/2015 02:30 13/11/2015 22:30 19,4 45,4 12,9 15,3 

6 18/12/2015 11:00 19/12/2015 03:00 31,0 50,8 10,3 18,3 

7 05/01/2016 12:00 06:01/2016 07:00 53,0 4,5 13,2 12,1 

8 06/01/2016 08:30 07/01/2016 02:00 37,0 73,5 14,8 46,1 
*Precipitação total do evento de chuva 

A fim de simplificar o entendimento e proporcionar a comparação entre os modelos, a Tabela 

2 sintetiza os resultados do desempenho dos modelos de HU e HUI, considerando os cenários 

concentrado e distribuído por sub-bacia, respectivamente. 

Tabela 2 - Valores médios e medianos da estatística Nash-Sutcliffe (CNS) para os modelos 

de HU e HUI analisados neste estudo, considerando os dois cenários. 

Modelo 

CNS 

Cenário 1 Cenário 2 

Média Mediana Média Mediana 

HUA 0,53 0,60 -1,80 -1,92 

HUT 0,70 0,66 -1,70 -1,51 

HUIC 0,97 0,98 0,98 0,98 

HUIGC -4,82 -4,58 -4,82 -4,58 

HUIN 0,95 0,97 0,97 0,98 

HUIGN 0,89 0,93 -0,79 -0,71 

Partindo da análise da estatística CNS, constata-se que, em média, os hidrogramas estimados de 

forma mais próxima aos observados foram obtidos através do HUIC com valor de CNS médio de 0,98 

seguido do HUIN com 0,97, no cenário da modelagem distribuída. Em contrapartida, pôde-se 

verificar que o HUIGC, em média, obteve a pior acurácia dentre os modelos estudados, para ambos 

cenários, com CNS médio igual a -4,82. 

Conforme a classificação de Moriasi et al. (2007), é importante destacar que o HUIGN foi 

classificado como “Muito bom” em todos os eventos para a modelagem concentrada, assim como o 

HUA, porém apenas para os eventos 1, 4, 6 e 7. Com relação ao HUT, apenas o evento 5 foi 

classificado como “Insatisfatório”.  Já o HUIGC obteve acurácia classificada como “Insatisfatório” 

para todos os eventos em ambos os cenários. O HUIC e o HUIN foram enquadrados, de acordo com 

a classificação, como “Muito bom” para todos os eventos e nos cenários 1 e 2.  

O HUA e HUT mostraram um menor desempenho no cenário 2. Este aspecto pode ser 

relacionado à incerteza em determinar o CN na modelagem distribuída, além de a calibração do 

mesmo acentuar esta incerteza causando impacto negativo nos parâmetros destes modelos. Uma vez 

que para a aplicação de modelos HUA e HUT é necessário um número menor de parâmetros e que 

estes são de mais fácil aquisição, essa se torna menos complexa comparativamente ao HUIGC e 

HUIGN. Devido a facilidade de utilização, o emprego dos modelos HUA e HUT tem sido bastante 

frequente no dia-a-dia prático da engenharia hidrológica, como por exemplo para estimativa de 

vazões de pico e de hidrogramas de projeto. Alguns estudos científicos vêm avaliando a sua 

aplicabilidade para diferentes regiões, tais como os de Veber (2016), Nunes (2015), Luxon, Christofer 

e Pius (2013), Sule e Alabi (2013), Majidi et al. (2012) e Khaleghi et al. (2011). 

Pode-se deduzir que a superioridade dos modelos HUIC e HUIN provavelmente está associada 

à utilização de dados observados de precipitação e vazão no processo de ajuste, corroborando com 

Adib et al. (2009), Ahmad et al. (2009) e Bhaskar, Parida e Nayak (1997). Ao comparar estes dois 

modelos para uma bacia na Índia, Kumar et al. (2002) apuraram, para 7 eventos, que o HUIN teve 
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desempenho superior ao HUIC. Sarangi et al. (2007) aplicaram diversos modelos, dentre eles o HUIC, 

e constataram que nenhum dos modelos estimou de forma satisfatória o hidrograma de ESD de um 

evento caracterizado por longa duração e baixa intensidade. 

Ainda, observa-se que o HUIGN foi superior aos modelos tradicionais HUT e HUA, no cenário 

1. Esta afirmativa corrobora com Veber (2016), que estudando a Bacia Hidrográfica do Ribeirão 

Lavrinha, em Minas Gerais, também constatou este resultado. Kumar e Kumar (2008) afirtmam que 

o HUIGN pode ser utilizado com boa precisão em bacias hidrográficas sem utilizar series históricas 

da vazão. Jain e Sinha (2003) corroboram, afirmando que, além de se obter uma boa estimativa da 

resposta hidrológica da bacia hidrográfica, o HUIGN proporciona uma compreensão de sua 

variabilidade espaço-temporal. 

É notável que há uma superioridade dos modelos concentrados comparativamente aos 

distribuídos. Porém, a modelagem distribuída foi ligeiramente superior à concentrada quando 

analisados os modelos calibrados (HUIC e HUIN). Kite et al. (1992) afirmam que os modelos 

concentrados podem apresentar resultados razoáveis, por tratar a bacia com uma área homogênea e 

de precipitação igualmente distribuída em toda sua área, não condizendo precisamente com a situação 

do local. Já os modelos distribuídos dividem a bacia em subsistemas e aplicam para cada caso, suas 

particularidades separadamente, propagando as vazões que deles resultam, ao longo de cada trecho 

definido de canal. Assim, os modelos distribuídos, embora flexíveis, necessitam de mais dados, mais 

parâmetros e maior esforço na aplicação. 

Quando comparados os cenários, 3 dos 6 modelos estudados apresentaram melhor desempenho 

quando estimados considerando o cenário 1 (concentrada). Este fato pode parcialmente ser atribuído 

à área de drenagem consideravelmente baixa (121,2km²) da BHAC pois, segundo Tucci (2005), o 

modelo concentrado é geralmente usado em bacias de pequeno porte, onde os dados fornecidos não 

comprometem o resultado dos estudos. 

CONCLUSÕES 

Com base na discussão dos resultados supracitados, com relação aos modelos é possível 

concluir que o HUIC e HUIN apresentaram as melhores estimativas dos hidrogramas de ESD em 

ambos cenários. Já o modelo de HUIGC apresentou a pior acurácia dentre os modelos estudados. 

A formulação geomorfológica de Clark foi, em média, inferior aos modelos tradicionais de 

HUA e HUT em ambos os cenários. Entretanto, o HUI Geomorfológico de Nash foi superior aos 

mesmos modelos. Assim, destaca-se que as formulações geomorfológicas têm potencial para 

utilização em bacias hidrográficas sem utilizar series históricas da vazão, porém requerem uma maior 

investigação científica contemplando uma maior diversidade de bacias hidrográficas. Apesar dos 

modelos concentrados produzirem resultados razoáveis, a modelagem distribuida representa melhor 

a realidade física da bacia hidrográfica.  

Além disso, para que se faça mais uso da discretização por sub-bacia na modelagem de 

hidrogramas de ESD, deve-se buscar reduzir as incertezas na definição dos parâmetros que 

representam a realidade da bacia, aliado a estudos mais aprofundados no tocante ao desenvolvimento 

de algoritmos de calibração mais apropriados a este tipo de modelagem. 
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