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RESUMO 

Os modelos hidrológicos são ferramentas capazes de representar matematicamente 

diversos processos físicos relacionados ao ciclo hidrológico, tais como 

armazenamento de água no solo, evapotranspiração e propagação de ondas de 

cheias ao longo da rede fluvial. Nos rios, cuja dimensão predominante é a 

longitudinal, o conjunto de equações unidimensionais da conservação de massa e 

de quantidade de movimento, conhecido como equações de Saint-Venant, são 

utilizadas para representar o processo de propagação de vazões. Entretanto, devido 

à complexidade da solução numérica das equações completas, alguns métodos 

consideram simplificações dessas equações. Dentre eles, os métodos Muskingum-

Cunge e Inercial se destacam: o primeiro pela simplicidade e o segundo por 

considerar efeitos de planícies de inundação. Esses métodos são aplicáveis no 

modelo objeto de estudo nesse trabalho, o Modelo Hidrológico de Grandes Bacias 

MGB-IPH, criado pelo Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul (IPH-UFRGS), que foi desenvolvido para utilização em bacias de 

drenagem com áreas superiores a 3000 km². No modelo, são usadas equações de 

base física para simular os processos hidrológicos, e sua atual versão se baseia na 

discretização da região em pequenas áreas de contribuição para cada trecho de rio 

da rede de drenagem, chamadas minibacias. O presente trabalho apresenta a 

aplicação do MGB-IPH na bacia do Rio Doce, que possui uma área de drenagem de 

83.500 km²distribuída nos estados do Espírito Santo e Minas Gerais, utilizando os 

dois métodos de propagação de vazão apresentados. Os resultados mostraram que 

ambos os métodos se ajustam bem aos hidrogramas observados, e, no geral, não 

apresentaram diferenças significativas em seus resultados. Isso se deve ao fato de a 

bacia ter declividade bastante elevada, condição em que geralmente o método 

Inercial apresenta melhores ajustes que o método Muskingum-Cunge. 

Palavras-chave: Modelo hidrológico. Muskingum-Cunge. Inercial. Propagação de 

vazão. MGB-IPH 
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1 INTRODUÇÃO  

Os modelos hidrológicos distribuídos são ferramentas úteis na representação 

matemática e análise hidrológica de diversos processos que ocorrem em uma bacia 

hidrográfica, tais como a transformação de chuva em escoamento superficial, a 

evapotranspiração, o armazenamento de água no solo e nos aquíferos e a 

propagação de ondas de cheias ao longo da rede de drenagem (PAIVA, 2009; 

PONTES et al., 2015b). Um exemplo de aplicação desses modelos são os estudos 

de propagação de vazões, cujo objetivo é determinar um hidrograma de uma seção 

transversal à jusante do rio sendo conhecido o hidrograma a montante (PONTES, 

2011) de forma a prever vazões e ocorrência de cheias. Nestes estudos, os diversos 

processos físicos possíveis de serem representados pelos modelos dependem da 

formulação matemática empregada. 

Em grandes bacias hidrográficas processos hidrodinâmicos como o remanso e os 

efeitos de planícies de inundação podem ter um papel importante no controle da 

propagação das vazões nos rios. Para representar estes processos, geralmente são 

empregadas às equações completas do escoamento unidimensional em rios, 

chamadas de Equações de Saint-Venant. No entanto, a grande maioria dos modelos 

hidrológicos distribuídos possui um módulo de propagação de vazão na rede de 

drenagem relativamente simplificado, adotando alguma versão da metodologia da 

onda cinemática ou métodos ainda mais simples como o modelo Muskingum-Cunge 

(PONTES et al, 2015b; PONTES & COLLISCHONN, 2015c). 

Se, por um lado, as equações simplificadas requerem poucos dados, mas podem 

não ser adequadas em algumas situações, o uso das equações completas é mais 

complexo, pois suas soluções resultam em códigos computacionais extensos e 

necessitam de grande quantidade de informações de entrada (PONTES et al, 

2015b). Dessa forma, é interessante utilizar uma abordagem intermediária, como o 

método inercial desenvolvido por Bates et al. (2010). 

Enquanto no método Muskingum-Cunge a difusão real é aproximada de uma difusão 

causada devido a substituições do esquema numérico na equação da continuidade e 

expansão da série de Taylor (PONTES, 2011), o método inercial aproxima as 

equações de Saint-Venant desprezando apenas o termo de inércia advectiva da 

equação. Essa última aplicação é interessante em rios de baixa declividade, com 

efeitos de remanso como trechos de reservatório, existência de planícies de 
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inundação e em rios sujeitos à maré (FAN; PONTES; PAIVA, 2014; PONTES et al, 

2015b).  

Para aplicação desses métodos, pode-se utilizar o modelo hidrológico 

semidistribuído MGB-IPH (COLLISCHONN & TUCCI, 2001; PAIVA et al., 2012; FAN 

& COLLISCHONN, 2014), que foi desenvolvido no Instituto de Pesquisas Hidráulicas 

(IPH) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) para aplicações em 

grandes bacias (áreas de drenagem superiores a 3.000 km2) e vem sendo atualizado 

ao longo dos últimos 16 anos. Esse modelo utiliza dados de precipitação, 

temperatura do ar, umidade relativa, velocidade do vento, insolação e pressão 

atmosférica para calcular as vazões dos rios da bacia.  

A versão inicial do modelo (COLLISCHONN & TUCCI, 2001) utilizava apenas o 

método de Muskingum-Cunge para a propagação de vazões. Porém, recentemente, 

Pontes et al. (2015b) incluiu no modelo um método de propagação inercial, testado 

em comparação com a versão inicial na bacia do rio Araguaia (PONTES et al., 

2017), com área de drenagem de 380.000 km2. 

A propagação de vazões pelo método inercial é mais complexa que o método de 

Muskingum-Cunge, mas menos que o método hidrodinâmico, pois utiliza uma 

aproximação das equações de Saint-Venant que despreza o termo de inércia 

advectiva na equação dinâmica. Neste contexto insere-se a justificativa da presente 

pesquisa, a qual busca avaliar o uso da modelagem hidrológica com propagação 

inercial em relação aquela com propagação simplificada por Muskingum-Cunge. 
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2 OBJETIVOS 

O objetivo principal deste estudo é comparar a aplicação do método Inercial de 

propagação de vazão com o método de Muskingum-Cunge, utilizando o modelo 

MGB-IPH, na representação da hidrodinâmica dos rios da bacia hidrográfica do Rio 

Doce. 

De forma a alcançar o objetivo proposto, foram estabelecidos os seguintes objetivos 

específicos: 

 Avaliar a representatividade da hidrodinâmica da bacia de estudo com o 

método de propagação de vazões de Muskingum-Cunge do modelo MGB-

IPH; 

 Avaliar a representatividade da hidrodinâmica da bacia de estudo com o 

método de propagação de vazões Inercial do modelo MGB-IPH; 

 Estabelecer uma avaliação comparativa entre os métodos, buscando 

identificar em quais condições o uso do modelo inercial é mais vantajoso para 

a bacia. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

A seguir é apresentada uma revisão de trabalhos, conceitos e resultados que foram 

relevantes no desenvolvimento dessa pesquisa e colaboraram para a mesma.  

Na seção 3.1 discute-se sobre os modelos hidrológicos de grandes bacias, bem 

como seus tipos e aplicações. Na seção 3.2 são apresentadas as formulações para 

o modelo hidrológico MGB-IPH, escolhido para a simulação dos resultados, 

informações sobre os processos hidrológicos simulados e seus parâmetros. Na 

seção 3.3 são apresentados os métodos de propagação de vazão usualmente 

utilizados nas bibliografias consultadas, com tópicos específicos para os métodos 

que foram utilizados neste trabalho, contendo descrição e formulações de cada 

método. 

3.1 MODELOS HIDROLÓGICOS 

Os modelos hidrológicos são ferramentas que auxiliam as análises hidrológicas 

devido à sua capacidade de representar matematicamente diversos processos como 

a transformação de chuva em escoamento, a evapotranspiração, o armazenamento 

de água no solo e nos aquíferos e a propagação de ondas de cheias ao longo da 

rede de drenagem. Portanto, a modelagem hidrológica completa requer 

conhecimento detalhado do ciclo hidrológico e dos processos que o constituem. 

(TUCCI, 1998). 

Alguns estudos como a avaliação de impactos de mudanças e variabilidades 

climáticas sobre o regime hidrológico, as análises do impacto de mudanças da 

vegetação ou do uso da terra sobre as vazões dos rios, as previsões de vazões em 

tempo real e a estimativa de vazões em locais sem dados aplicam esse tipo de 

modelo (PONTES ET AL., 2015b). Nos modelos, cada um desses processos é 

representado através de equações e métodos matemáticos, que permitem então 

simular uma aproximação do comportamento do sistema a ser estudado.   

Geralmente, a estrutura desses modelos inclui pelo menos dois módulos: um módulo 

de balanço hídrico no solo e geração de escoamento a partir da chuva; e um módulo 

de propagação de vazões ao longo da rede de drenagem. Em geral, este último 



15 

módulo é relativamente simplificado nos modelos hidrológicos distribuídos (BRAVO 

et al., 2012).  

3.1.1 Classificação dos modelos 

Os modelos hidrológicos podem ser classificados quanto a diversos aspectos, que 

são descritos por Linsley (1981), Maidment (1993) e Tucci (1998), conforme ilustrado 

na Figura 1. 

Figura 1: Aspectos de classificação dos modelos hidrológicos. 

 

Fonte: Filho et al. (2012). 

Quanto às variáveis utilizadas, os modelos podem ser classificados em estocásticos 

e determinísticos. Os modelos estocásticos apresentam pelo menos uma variável 

com comportamento aleatório, ao contrário do modelo determinístico onde a 

probabilidade não é um fator considerado. 

De acordo com a relação entre as variáveis, os modelos são ditos empíricos, 

conceituais ou físicos. Os empíricos são baseados em observações e, embora 

sejam bastante simples, não possibilitam simular em situações adversas às 

condições previstas no modelo. Os modelos conceituais, ou semiempíricos, utilizam 

equações empíricas, mas descrevem o sistema segundo as leis da física. Os 

modelos físicos utilizam as principais equações diferenciais da física para 

representar os processos, o que permite fazer estimativas através de medidas reais. 

Quanto à forma de representação dos dados, os modelos dividem-se em discretos e 

contínuos. Embora os fenômenos naturais variem continuamente no tempo, a 

disponibilidade de informações raramente permite uma simulação contínua, sendo 

mais comum a escolha de um intervalo de tempo no qual o modelo será executado. 



16 

Essa abordagem é chamada de discreta, e a precisão dos resultados é 

inversamente proporcional à diferença temporal. 

Os modelos ainda são categorizados conforme suas relações espaciais. São ditos 

pontuais/concentrados aqueles que consideram que toda a área estudada é 

representada pelos mesmos dados de entrada e saída, inclusive as características 

físicas da bacia e aspectos meteorológicos. Nos modelos distribuídos, as variáveis 

consideram a variabilidade espacial por células regulares (COLLISCHONN et al., 

2007), e quando essa consideração é feita para pequenas sub-bacias (PAZ et al., 

2011), o modelo é chamado semidistribuído. 

Por fim, a última classificação considera a dependência temporal do modelo. São 

ditos estáticos quando os dados de entrada produzem os resultados em um único 

passo, e os modelos dinâmicos utilizam o resultado de uma iteração como entrada 

para a próxima iteração, até chegar num resultado final. 

3.1.2 Tipos de modelos hidrológicos 

Para a utilização dos modelos hidrológicos, faz-se necessário compreender sua 

estrutura, capacidades e limitações para que a simulação gere resultados 

adequados e que atendam a necessidade do usuário. Além disso, é importante que 

os modelos sejam validados para que seus resultados sejam confiáveis 

(FAGUNDES, 2017). Alguns exemplos desses modelos serão brevemente 

abordados a seguir. 

O modelo LARSIM (Large Area Runoff Simulation Model) é um exemplo de modelo 

hidrológico conceitual, distribuído, desenvolvido para grandes bacias (LUDWIG E 

BREMICKER, 2006). Foi desenvolvido com a finalidade de melhorar a descrição do 

ciclo hidrológico terrestre no modelo climático regional REMO (JACOB,1995) e 

também para ser usado como um componente hidrológico geral em modelos 

acoplados do tipo hidrológicos-atmosféricos (FAGUNDES, 2017). 

O modelo LASCAM (Large Scale Catchement Model), assim como o anterior, 

também é conceitual e distribuído para grandes bacias. Nele, a bacia é discretizada 

em sub-bacias com áreas de drenagem de 1 a 5 km². Seus desenvolvedores, Viney 

e Sivapalan (1999), aplicaram o modelo para a bacia do rio Avon, Austrália, obtendo 

bons resultados na previsão de vazão. 



17 

O modelo SWAT (Soil an Water Assessment Tool), ao contrário dos primeiros 

apresentados, é um modelo para bacias de diversas escalas, contínuo e 

semidistribuído. Seus desenvolvedores, Arnold et al. (1998), consideram que não há 

necessidade de calibração para aplicação do modelo para diversas áreas do EUA, 

que possuem dados prontamente disponíveis. Todavia, para países como o Brasil, 

em que a disponibilidade de informações é escassa, sua aplicação requer ajustes e 

calibração dos parâmetros do modelo, para que estes sejam representativos das 

condições locais. 

Quadro 1: Exemplos de modelos hidrológicos. 

Modelo Classificação Referência 

LARSIM Conceitual e distribuído Ludwig e Bremicker (2006) 
LASCAM Conceitual e distribuído Viney e Sivapalan (1999) 

SWAT De base física e semidistribuído Arnold et al. (1998) 
SHE De base física e distribuído Abbot et al (1986) 

TOPMODEL Conceitual e semidistribuído Beven et al. (1995) 
ARNO Conceitual e semidistribuído Todini (1996) 

Fonte: Adaptado de Pontes (2011); Gayathri (2015); Fagundes (2017). 

Além desses modelos apresentados, existem outras opções que são utilizados e, 

inclusive, são atualizadas com o passar do tempo. O modelo utilizado nesse trabalho 

é o MGB-IPH, que será apresentado em tópico específico. 

3.2 MODELO HIDROLÓGICO MGB-IPH 

O Modelo de Grandes Bacias desenvolvido no Instituto de Pesquisas Hidráulicas da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (MGB-IPH) (COLLISCHONN, 2001) é 

um modelo hidrológico semidistribuído desenvolvido para aplicações em grandes 

bacias hidrográficas (áreas de drenagem superiores a 3.000 km2), utilizando 

equações de base física para simular os processos hidrológicos tais como balanço 

de água no solo, balanço de energia e evapotranspiração, interceptação, geração e 

propagação dos escoamentos superficial, subsuperficial e subterrâneo na bacia e 

propagação do escoamento na rede de drenagem (PAIVA et al., 2011a).  

A primeira versão do MGB-IPH baseava-se na discretização da bacia através de 

células quadradas (COLLISCHONN et al., 2007), mas essa metodologia apresentou 

dificuldades em definir as direções do fluxo e os trechos de rio para propagação do 

escoamento como apontado por (PAZ et al., 2011). De forma a superar essa 

deficiência, a versão utilizada neste trabalho usa a divisão da bacia em áreas de 
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contribuição para cada trecho de rio da rede de drenagem, chamadas minibacias 

(PAIVA, 2009; PAIVA et al., 2011a; PAZ et al., 2011; FAN & COLLISCHONN, 2014).  

Nessa metodologia, a bacia é dividida em minibacias e cada minibacia é dividida em 

Unidades de Resposta Hidrológica (URH), estas correspondem a áreas de 

comportamento hidrológico similar, definida por uma combinação de mapas de solo, 

de vegetação ou de uso da terra. Os balanços verticais de água e energia são 

computados independentemente para cada URH (PAIVA et al., 2011a; PONTES, et 

al., 2015b). Os principais processos descritos anteriormente estão apresentados no 

esquema da Figura 2, onde Dsup é ao escoamento superficial, Dint é o escoamento 

subsuperficial e Dbas é ao escoamento subterrâneo. 

Figura 2: Esquema dos processos de geração e propagação de escoamentos nas minibacias e 
propagação de vazão na rede de drenagem. 

 

Fonte: Buarque (2015). 

A interceptação de água pela copa das árvores é representada por um reservatório 

que possui uma determinada capacidade máxima, a qual é função do índice de 

cobertura de vegetação. O balanço de água no solo é computado simulando o solo 

como um único reservatório de água. Por outro lado, a infiltração do solo e o 

escoamento superficial são computados baseados no conceito de área de 

contribuição variável do modelo ARNO (TODINI, 1996).  

O balanço de energia é computado usando variáveis superficiais meteorológicas e 

de evapotranspiração do solo. O fluxo subsuperficial é calculado usando uma 

equação similar a equação de condutividade hidráulica insaturada de Brooks e 

Corey (RAWLS et al, 1993). A percolação da camada de solo para os lençóis 

freáticos é calculada por uma simples relação linear entre o armazenamento de 
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água no solo e o máximo de armazenamento de água no solo. Em seguida, o fluxo 

gerado dentro de cada minibacia é encaminhado para a rede de fluxo usando três 

reservatórios lineares (fluxo base, fluxo subterrâneo e fluxo superficial). Uma 

descrição detalhada do modelo é dada por Collischonn et al. (2007); Paiva (2009); 

Pontes et al. (2015b).  

O modelo MGB-IPH foi inicialmente concebido para realizar a propagação do 

escoamento na rede de drenagem utilizando o método de Muskingum-Cunge 

(COLLISCHONN & TUCCI, 2001; COLLISCHONN et al., 2007), mas uma versão do 

modelo na qual se utiliza uma propagação de vazões com um modelo hidrodinâmico 

unidimensional foi desenvolvida por Paiva et al. (2011a), permitindo ao MGB simular 

grandes bacias hidrográficas com extensas planícies de inundações, efeitos de 

remanso, entre outras características hidrodinâmicas. A versão do MGB-IPH com 

propagação hidrodinâmica foi aplicada em diversos estudos na bacia do rio 

Amazônias (PAIVA et al., 2011b; BUARQUE et al.  2012; PAIVA et al., 2013; 

SORRIBAS et al., 2016), na bacia do rio Níger (FLEISCHMANN et al., 2017), em 

todo território Sul Americano (SIQUEIRA et al., 2017), dentre outros.  

Mais recentemente, Pontes et al. (2015b) incluiu no MGB-IPH um terceiro modelo de 

propagação de escoamento conhecido como modelo inercial, desenvolvido por 

Bates et al. (2010), mas incluindo ainda uma capacidade de representar planícies de 

inundações. Desta forma, a propagação do escoamento na rede de drenagem pode 

ser realizada usando tanto o método Muskingum-Cunge (COLLISCHONN et al., 

2007) quanto o método inercial (PONTES et al., 2015b).  

3.2.1 Processos hidrológicos simulados pelo modelo 

Os processos hidrológicos simulados pelo MGB-IPH podem ser divididos em 

verticais e horizontais, e podem ser visualizados na Figura 3. Os processos verticais 

representam a transformação de chuva em escoamento, são estes: interceptação, 

balanço d‟água no solo, evapotranspiração (obtida pela principal equação de base 

física, a equação de Penman-Monteith), geração de escoamento superficial, geração 

de escoamento subsuperficial percolação ao aquífero e fluxo ascendente (ARAÚJO, 

2017). Os processos horizontais descrevem matematicamente a propagação nas 

minibacias e a propagação de vazões na rede de drenagem. 
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Figura 3: Esquema do balanço de água no solo do modelo MGB-IPH para uma Unidade de Resposta 
Hidrológica. 

 

Fonte: Buarque (2015). 

Na figura, PC é a precipitação total, EI é a interceptação pela copa das árvores, ET é 

a evapotranspiração, P é a precipitação que chega ao solo, Wm é a capacidade total 

de armazenamento do solo, W é o armazenamento no solo, Dsup é ao escoamento 

superficial, Dint é o escoamento subsuperficial e Dbas é ao escoamento subterrâneo. 

A seguir são apresentadas as equações que representam a transformação de chuva 

em escoamento (COLLISCHONN, 2001; PAIVA, 2009; ARAÚJO, 2017). 

a) Interceptação  

A interceptação é o processo de retenção de água da chuva na vegetação, e no 

MGB-IPH é representada através de um reservatório de volume máximo dependente 

da cobertura vegetal. 

              1 

Onde:       é o volume máximo de interceptação em um intervalo de tempo (mm), 

  é um parâmetro com valor fixo igual a 0,2 mm e      é o índice de área foliar, que 

expressa a relação entre área de folhas e a respectiva área de solo (m.m−1 ) 

(PAIVA, 2009). 
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b) Balanço d’água no solo  

O volume armazenado no solo é dado por: 

    
      

     (                  
        

        
        

)   2 

onde     
  é o volume armazenado ao final do intervalo de tempo na minibacia i e 

URH j (mm),     
    é o volume armazenado ao início do intervalo de tempo (mm),      

é a precipitação que chega ao solo (mm),       é a evapotranspiração (mm),        
é 

       
 são os escoamentos super e subsuperficial (mm), respectivamente,        

 é o 

volume percolado ao aquífero (mm) e        
 é o fluxo que ascende do aquífero até o 

solo;  

c) Evapotranspiração  

A evapotranspiração é simulada através do método de Penman Monteith, onde se 

considera que a planta consegue utilizar toda a energia resultante do balanço de 

fluxos de radiação no topo da vegetação para evaporação, e a difusão de vapor 

d‟água para fora das folhas e para a atmosfera são dificultadas pelas resistências 

superficial (  ) e aerodinâmica (  ), respectivamente. O método utiliza dados 

meteorológicos (temperatura do ar, insolação, velocidade do vento, pressão 

atmosférica e umidade relativa) e parâmetros relativos às características 

aerodinâmicas e dos estômatos das plantas. Os detalhes a respeito da obtenção de 

todos estes parâmetros estão descritos em Collischonn (2001). A evapotranspiração 

é dada por: 

   
  

   
[
  (       )      (     )   

   (  
  

  
)

] 
3 

sendo    a taxa de evapotranspiração d‟água [mm.dia-1],   o calor latente de 

vaporização [MJ.kg-1],    a massa específica da água, igual a 1000 kg.m-3,    a 

massa específica do ar [kg.m-3],    a pressão de saturação de vapor [kPa],    a 

pressão de vapor [kPa], Δ o gradiente da pressão de saturação de vapor em relação 

à temperatura [kPa.ºC-1],    o calor específico do ar úmido, igual a 1,013 kJ.kg-1.ºC, 

  a constante psicrométrica [kPa.ºC-1],    radiação líquida de onda curta [MJ.m-2.s-1], 

   a radiação líquida de onda longa [MJ.m-2.s-1], G o fluxo de energia para o solo 
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[MJ.m-2.s-1],    e    as resistências superficial e aerodinâmica da vegetação [s.m-1] e 

   um fator de conversão de unidades igual a 8,64.107 .  

d) Escoamento superficial  

Na geração do escoamento superficial se considera que o escoamento superficial é 

gerado somente em áreas saturadas, que são variáveis em função do nível geral de 

saturação da bacia, conforme processo Dunniano (PAIVA, 2009). Para tanto se 

utiliza uma relação probabilística entre umidade do solo e fração de área saturada 

(áreas onde a infiltração é nula): 

   (  
 

  
)

 
   

 4 

onde   é a fração de área que está saturada,   é o volume armazenado no solo 

(mm),    é um parâmetro calibrável que representa a máxima capacidade de 

armazenamento do solo para a URH (mm) e   é um parâmetro calibrável que define 

o grau de heterogeneidade da capacidade de armazenamento de água no solo 

(adimensional);  

Considerando esta hipótese, o escoamento superficial (    ) entre os intervalos de 

tempo t-1 e t, na minibacia i e HRU j é dado por: 

     { 
        (        

   )                                      

        (        
   )       

              
 5 

Onde 

  [(  
    

   

   
)

 
    

 
       

   (    )
] 6 

e) Escoamento subsuperficial  

A geração de escoamento subsuperficial é computada através de uma relação não 

linear com o armazenamento de água no solo: 

             (
   

       

       
)

(  
 
 
)

 7 
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onde        é o escoamento subsuperficial (mm),     é o mínimo volume 

armazenado no solo para haver geração de escoamento subsuperficial (mm),       

é o parâmetro de drenagem subsuperficial (mm. dia−1 ),   (adimensional) é o índice 

de porosidade do solo;  

f) Escoamento subterrâneo (percolação no aquífero) 

O volume percolado ao aquífero em cada intervalo de tempo é uma função linear do 

volume armazenado no solo: 

             
   

       

       
 8 

onde        é o volume percolado ao aquífero (mm),     é o limite mínimo a partir 

do qual não ocorre percolação (mm) e       é o parâmetro que define a percolação 

máxima quando o solo está saturado (mm. dia−1 );  

g) Fluxo ascendente  

O fluxo ascendente representa o movimento da água do aquífero para zona não 

saturada do solo em situações de stress hídrico, e é calculado por: 

              
       

   

   
 9 

onde       é o fluxo ascendente (mm),     é o limite máximo a partir do qual há 

fluxo ascendente (mm) e        é o máximo fluxo ascendente do solo (mm). 

3.2.2 Parâmetros do modelo 

A escassez de dados surge como uma limitação ao uso de modelos, uma vez que 

nos modelos distribuídos existem, pelo menos, tantos parâmetros quantos os 

elementos de discretização da bacia. Desta forma, é inviável calibrar cada parâmetro 

para cada elemento de discretização da bacia, pois não existem dados suficientes 

para tanto. Buscando contornar este problema, os parâmetros do modelo são 

associados às variáveis conhecidas, tais como às classes de uso do solo e à 

cobertura vegetal, ou aos tipos de solo. 
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No MGB-IPH, existem 15 parâmetros, divididos em fixos e calibráveis, os quais 

representam os processos hidrológicos. Os parâmetros fixos têm valores que podem 

ser mensuráveis ou calibráveis. Os mensuráveis estão relacionados com a 

vegetação ou, ainda, podem não interferir de forma significativa nos resultados 

(COLLISCHONN, 2001).  

 Albedo: parcela de radiação solar refletida pelo solo, que depende do tipo de 

vegetação e período do ano; 

 Índice de Área Foliar (IAF): expressa a relação entre área de folhas e a 

respectiva área de solo (m.m-1) 

 Altura média das árvores: altura do dossel mês a mês, durante todo o ano 

(m);  

 Resistência superficial: resistência estomática das folhas (s/m).  

Já os parâmetros calibráveis, necessitam de ajuste a cada aplicação do modelo para 

se obter bons resultados, comparando-se os hidrogramas observados aos 

calculados e são definidos a seguir (COLLISCHONN, 2001; ARAÚJO, 2016):  

 Capacidade de armazenamento do solo (Wm) 

Esse coeficiente representa a capacidade máxima que um solo pode absorver a 

água da chuva, sem que o escoamento superficial ocorra. Para Collischonn (2001) 

no modelo hidrológico, a capacidade de armazenamento do solo é entendida como a 

capacidade de absorver a água da chuva gerando pouco ou nenhum escoamento 

superficial.  

Este parâmetro influi diretamente sobre o balanço hídrico, porque o volume de água 

retido no solo permanece disponível para a evapotranspiração ao longo do tempo 

em que não é drenado como escoamento subsuperficial ou subterrâneo. Em 

consequência disso, a melhor estimativa da capacidade de armazenamento para o 

modelo hidrológico é a diferença, para o mesmo tipo de solo, do conteúdo de 

umidade saturado e o conteúdo de umidade no ponto de murcha. 

Geralmente, solos profundos, com baixa capacidade de geração de escoamento 

superficial apresentam valores altos de Wm. Por outro lado, solos rasos, com alta 

capacidade de geração de escoamento superficial apresentam valores baixos de 

Wm.  
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 Parâmetro de forma da relação entre armazenamento e saturação (b) 

É o parâmetro que controla a separação entre a saturação da capacidade de 

armazenamento do solo e o escoamento superficial. O efeito do valor de b sobre o 

hidrograma simulado é especialmente claro nos menores picos de cheia. Um 

aumento no parâmetro b faz com que um maior volume de água escoe 

superficialmente, e menos água infiltre no solo. Em termos de resultados do modelo, 

o aumento no parâmetro b deixa o hidrograma mais “nervoso”. Além disso, menos 

água infiltra, e como o solo permanece mais seco, a evapotranspiração é reduzida, 

levando ao aumento da vazão total da bacia. 

Nos eventos de cheia maiores, que resultam de chuvas mais prolongadas e 

intensas, o valor de b é pouco importante, uma vez que os picos de vazão ocorrem 

porque a chuva encontra o solo com sua capacidade de armazenamento quase que 

completamente ocupada. A calibração do parâmetro b é feita de forma a ajustar os 

picos de vazão observados e calculados principalmente durante as pequenas 

cheias. 

 Parâmetro de drenagem subsuperficial (Kint) 

Parâmetro que controla o volume de água escoado subsuperficialmente de uma 

determinada camada de solo. É análogo à condutividade hidráulica saturada do solo 

e proporcional ao grau de saturação do solo. É utilizado na Equação 7 do 

escoamento subsuperficial descrita no tópico anterior. O parâmetro      deve ser 

calibrado, embora uma estimativa inicial possa ser obtida a partir de medições locais 

pontuais de condutividade hidráulica ou taxa de infiltração. O valor de condutividade 

hidráulica saturada é, provavelmente, um limite superior para o parâmetro de 

drenagem.  

 Parâmetro de drenagem subterrâneo (Kbas) 

Parâmetro de controle do volume de água escoado subterraneamente de uma 

determinada camada de solo. Ele que controla a vazão durante períodos de seca, é 

análogo à condutividade hidráulica saturada e proporcional ao grau de saturação do 

solo. É utilizado na Equação 8 do escoamento subterrâneo descrita no tópico 

anterior. 
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 Parâmetro de forma da curva de redução (XL) 

Parâmetro que controla a forma da curva de redução da drenagem intermediária ou 

subsuperficial do solo. 

 Parâmetro do fluxo ascendente (CAP) 

Parâmetro que representa a presença ou não de fluxo ascendente de umidade do 

lençol freático para o perfil do solo. 

 Parâmetro de armazenamento residual (Wc):  

Parâmetro que limita o escoamento subterrâneo. Eventualmente o valor do 

parâmetro é alterado para considerar a possibilidade de um retorno de água 

subterrânea à camada superficial de solo por fluxo ascendente, conforme 

apresentado na Equação 9 no tópico anterior. 

 Parâmetros de retardo do reservatório superficial (CS), de retardo do 

reservatório subsuperficial (CI) e de retardo do reservatório subterrâneo 

(CB); 

O valor do parâmetro de retardo do reservatório linear é diferente para cada um dos 

reservatórios (subterrâneo, subsuperficial e superficial). Tipicamente, a vazão do 

reservatório subterrâneo responde mais devagar, e a do reservatório superficial mais 

rapidamente às variações no volume. O valor de TKB é maior, portanto, do que o 

valor de     , e      tem um valor intermediário. O valor do tempo de retardo do 

reservatório subterrâneo (TKB) pode ser obtido analisando os períodos de recessão 

do hidrograma e em alguns locais da bacia.  

Os valores de     , e      são relacionados diretamente às características do relevo 

interno da célula, através das equações abaixo: 

              10 

              11 

Em que    representa o parâmetro de correção do tempo de concentração para 

drenagem superficial e    representa o parâmetro de correção do tempo de 

concentração para drenagem subsuperficial. 
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O tempo de retardo característico (     ) é obtido pela equação de Kirpich, 

utilizando a diferença entre o ponto mais alto e o mais baixo do MNT encontrados 

dentro da célula do modelo considerada. 

          (      
   

   
)

     

 12 

Sabe-se também que o tempo de retardo do reservatório subterrâneo (TKB) é igual 

ao parâmetro de retardo do reservatório subterrâneo (  ) e está associado à taxa de 

recessão do hidrograma. 

  Vazão de base (QB) 

Está associada à condição inicial do modelo, é necessária para a estimativa dos 

coeficientes de propagação do método de Muskingum-Cunge.  

Os parâmetros calibráveis e suas respectivas faixas de variação encontradas na 

literatura, são apresentados no Quadro 2. 

Quadro 2: Parâmetros calibráveis do MGB-IPH e seus respectivos limites 

Parâmetros Faixa de Valores 

   50 – 1000 
B 0.12 – 1.6 

     0.05 – 5 

     4 – 40 
XL 0.67 

CAP 0 
WC 0.1 
CB 1200 – 8000 
QC 0.1 
CS 1 – 20 
CI 50 – 200 

 Fonte: Collischonn, (2001); Araújo, (2016); Jardim et al., (2017). 

3.3 PROPAGAÇÃO DE VAZÃO EM RIOS 

O escoamento da água pode ser representado considerando uma, duas ou três 

dimensões espaciais. Nos rios, cuja dimensão predominante é a longitudinal, as 

equações unidimensionais permitem descrever grande parte dos sistemas a serem 

modelados (CHOW et al., 1988).  

O processo de propagação de vazão em cursos de água é geralmente representado 

com a utilização de um conjunto de duas equações, conhecidas como equações de 

Saint-Venant (CUNGE et al, 1980). A primeira das duas equações é a equação da 
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conservação de massa, e a segunda é a equação da conservação da quantidade de 

movimento, dadas por: 

  

  
 

  

  
      13 

  

  
 

 (
  

 )

  
   

  

  
                

14 

em que: Q é a vazão; A é a área da seção transversal ao escoamento; x é a 

distância no sentido longitudinal; t é o tempo; e q é a vazão por unidade de largura 

de contribuição lateral, h é a profundidade do rio, S0 é a declividade do fundo do rio; 

Sf representa a perda de energia por atrito com o fundo e as margens; e g é 

aceleração da gravidade. A Equação 14 pode ser decomposta em cinco termos, da 

seguinte forma: 

Quadro 3: Termos da equação da continuidade. 

Termo Força Descrição 

        Atrito 
Força de atrito com o fundo e com as margens do rio, 

que tende a desacelerar o escoamento. 

        Peso 
Força resultante do peso da massa da água no volume 

de controle 

     
  

  
 Pressão 

Força associada à diferença de pressão entre os 
contornos de montante e jusante do volume de controle 

   
 (

  

 
)

  
 

Inércia advectiva 
Advecção de quantidade de movimento para dentro do 

volume de controle 

   
  

  
 Inércia local Aceleração local da água no volume de controle 

Fonte: Adaptado de Fan, Pontes & Paiva (2014). 

Contudo, os modelos baseados nas equações completas de Saint-Venant ainda 

apresentam inconvenientes, pois exigem uma maior quantidade de dados de 

entrada, e quando aplicados em bacias de grande escala exigem um cuidadoso pré-

processamento dos dados topográficos, conforme relatado por Paiva (2009). Além 

disso, a solução das equações é muito complexa, gerando códigos computacionais 

extensos e complicados. Tendo isso em vista, a representação matemática dos 

processos físicos geralmente é feita a partir de algumas simplificações (VIEIRA DA 

SILVA et al., 2003), cada qual capaz de representar diferentes componentes do 

escoamento em rios.  

Conforme apresentado por Pontes (2011), os modelos do tipo armazenamento 

consideram apenas uma relação entre o armazenamento e a vazão de saída e de 
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entrada do trecho. Esses modelos utilizam apenas a equação da continuidade 

(Equação 13) e desprezam completamente a equação da quantidade de movimento 

(Equação 14). São exemplos os modelos de Muskingum e SSARR (TUCCI, 2005), o 

modelo ARNO, o modelo LASCAM e o modelo SWIM (KRYSANOVA E 

WECHSUNG, 2000). 

Os modelos baseados em simplificações das equações de Saint exigem 

relativamente poucos dados de entrada e ainda assim produzem resultados 

aceitáveis na maior parte das aplicações. Entretanto deve-se ter cuidado na escolha, 

pois a decisão vai depender das características da região de estudo. Para rios de 

declividade relativamente alta, por exemplo, pode-se desprezar os termos F3, F4 e 

F5, resultando na Equação 15: 

             15 

  
O conjunto das Equações 13 e 15 dá origem ao modelo de propagação de onda 

cinemática (FAN, 2014), e sua combinação resulta na Equação 16, chamada de 

equação de onda cinemática, que é frequentemente usada em modelos hidrológicos 

chuva-vazão (TUCCI, 2005; BEVEN, 2012). Na Equação, C é a velocidade de 

propagação da vazão (celeridade): 
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Embora essas simplificações facilitem a resolução das equações, alguns processos 

que ocorrem em rios não são bem representados por elas, tais como planícies de 

inundação, remanso e efeito de marés (TUCCI, 2005; PAIVA, 2009; PONTES E 

COLISCHONN, 2012). Em rios com menor declividade, por exemplo, o termo F3 tem 

um valor relativamente alto frente aos termos de inércia. Desprezando apenas os 

termos F4 e F5, chega-se à Equação 17: 

  
  

  
                 17 

O modelo não-inercial, como o próprio nome sugere, ignora os efeitos de inércia, e é 

representado pelo conjunto das Equações 13 e 17 (YEN e TSAI, 2001), e foi 

aplicado no trabalho de Paz et  al. (2011). Combinando as Equações 13 e 17, 

obtém-se o modelo de difusão (YEN E TSAI, 2001; CHANSON, 2004), que 

considera a celeridade (C) e o coeficiente de difusão (D): 
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Ambos os métodos, embora representem adequadamente a atenuação de um 

escoamento que se propaga para jusante, não representam efeitos de jusante (FAN, 

2014). 

Ainda dois métodos de propagação de vazão, também resultados de simplificações 

das equações de Saint Venant, são comumente aplicados na modelagem 

hidrológica e são objeto de estudo desse trabalho. São eles o método Muskingum-

Cunge (CUNGE 1969; TUCCI, 2005) e o método inercial (ALMEIDA E BATES, 

2013), e serão apresentados em tópicos específicos a seguir. 

3.3.1 Método Muskingum-Cunge 

O método Muskingum-Cunge (CUNGE, 1969; TUCCI, 2005) é um modelo simples e 

muito utilizado em modelagens de vazão (PONTES, 2011), e consiste em uma das 

soluções numéricas da Equação da onda cinemática (Equação 16). O método surgiu 

da modificação do método Muskingum proposto por McCarthy em 1939. 

No modelo, os trechos de rio de cada minibacia são ainda divididos em subtrechos 

conforme critério de precisão numérica, e o intervalo de tempo diário é subdividido 

em intervalos menores durante a propagação por Muskingum-Cunge na rede de 

drenagem, considerando o intervalo de tempo ideal para a propagação apresentar 

precisão no tempo de viagem e no amortecimento do hidrograma (TUCCI, 1998). A 

vazão num determinado intervalo de tempo em função das vazões no intervalo de 

tempo anterior e seção de montante é dada por: 
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Sendo Q a vazão (m³/s), i+1 e i as seções de jusante e montante do subtrecho do rio 

e t e t+1 o início e final do intervalo de tempo. Os parâmetros C1, C2 e C3 são 

calculados segundo as fórmulas: 

    
        

    (   )    
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E os parâmetros K e X são definidos por: 
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Onde K (s) é o parâmetro de tempo do modelo Muskingum,    (m) é o comprimento 

do subtrecho do rio,    é a celeridade cinemática (m/s),   (adimensional) é o 

parâmetro de espaço,    (m³/s) é a vazão de referência,    (m) é a largura do rio,    

(m/m) é a declividade do trecho de rio. 

O parâmetro X é um ponderador cujo valor deve estar entre 0 e 0,5, e, dependendo 

do valor, ocorre mais ou menos amortecimento da onda de cheia: para um valor de 

X igual a 0,5 não ocorre amortecimento; quando X é igual à zero o amortecimento é 

máximo. Já o parâmetro K quanto maior for o valor, mais afastados no tempo ficam 

os picos de vazão na entrada e saída do trecho de canal (COLISCHONN & 

DORNELLE, 2013). 

A vazão de referência    e a largura do rio    são estimadas em função da área da 

bacia a montante do trecho de rio, através de relações geomorfológicas (Paiva, 

2009). Para Tucci (1998), uma boa estimativa de vazão de referência representa 

70% da vazão máxima do hidrograma de entrada no trecho. O comprimento total do 

trecho de rio e a declividade são atributos da minibacia, e são obtidos do modelo 

digital de elevação (MDE). A celeridade cinemática, considerando um canal de 

seção tipo retangular, é obtida pela equação de Manning: 
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sendo η o coeficiente de rugosidade de Manning. 

As discretizações espacial e temporal são definidas conforme Fread (1993) com 

objetivo de minimizar os erros numéricos: 
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sendo Tr [s] o tempo de subida da onda de cheia e M ≥ 5. 

A vantagem do modelo Muskingum-Cunge é a possibilidade de extrair seus 

parâmetros de poucas características físicas dos trechos simulados. Além disto, têm 

se mostrado muito eficiente em casos onde efeitos de jusante e armazenamento nas 

planícies de inundação não são importantes. Entretanto, para bacias sujeitas a 

esses processos, recomenda-se a utilização do modelo inercial, descrito no tópico a 

seguir. 

3.3.2 Método Inercial 

O modelo inercial tem aplicação em rios com baixa declividade, com trechos de 

reservatórios, e em rios sujeitos a efeitos de marés, apresentando resultados 

semelhantes aos modelos baseados nas equações completas de Saint-Venant, 

porém com um algoritmo e código computacional muito mais simples (FAN; 

PONTES; PAIVA, 2014). Esses motivos têm feito com que esse modelo seja 

utilizado como melhor opção no módulo de propagação de vazões em pesquisas 

recentes (FAN; PONTES; PAIVA, 2014; YAMAZAKI et al, 2013; PONTES, 2015b).  

No modelo, o termo F4, que corresponde à parcela da advecção, é negligenciado, e 

através da combinação dos termos de pressão (F3) e peso (F2), chega-se na 

equação: 
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em que y é o nível ou a cota da superfície da água em relação a um referencial 

único (TUCCI, 2005). A combinação das Equações 13 e 28 resulta no sistema 

chamado “modelo inercial” (BATES et al, 2010; ALMEIDA et al, 2012; ALMEIDA & 

BATES, 2013; FAN; PONTES; PAIVA, 2014). 

Considerando que o rio tem uma seção transversal aproximadamente retangular, a 

Equação 13 é modificada dividindo os termos pela largura do rio (B), dando origem à 
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Equação 29, enquanto que a Equação 28 em seu termo de atrito F1 aproximado por 

Manning, resultando na Equação 30: 
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em que: h é a profundidade (m) e q é a vazão por unidade de largura (m².s-1); Q é a 

vazão (m³/s); A é a área (m²); R é o raio hidráulico (m); e   o coeficiente de 

rugosidade de Manning. Ainda o termo | | representa o módulo da vazão, e a 

adoção do produto | |   permite representar a magnitude e o sinal da perda de 

energia devida ao atrito de forma correta na Equação 30. 

As seções transversais de rios e canais naturais normalmente apresentam a largura 

muitas vezes maior do que a profundidade, o que permite aproximar o raio hidráulico 

pela profundidade (FAN; PONTES; PAIVA, 2014, PONTES et al, 2015a). 

Considerando isso, a Equação 31 é ainda modificada: 
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Além disso, a equação da continuidade (Equação 13) pode ser reescrita como: 

  

  
 ∑    ∑        32 

onde   é o volume de água em um pequeno subtrecho do rio;     são as vazões 

que entram nesse trecho de rio, incluindo a vazão de todas as minibacias 

localizadas imediatamente a montante e a vazão gerada na própria minibacia, e 

     são as vazões que saem desse trecho de rio, o que inclui a vazão que segue 

para jusante e eventuais perdas por evaporação. 

As equações 31 e 32 são utilizadas admitindo que cada minibacia possui um único 

subtrecho de rio de comprimento finito    (BATES et al., 2010). As variáveis   

(profundidade),   (cota do nível da água) e   (cota do fundo) são definidas nos 

centros dos subtrechos, conforme apresentado na Figura 4. A jusante da minibacia 

A está localizada a minibacia B. O nível da água no trecho de rio da minibacia A é 
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yi=zi+hi, e o nível da água no trecho de rio da minibacia B é yi+1=zi+1+hi+1. A vazão 

de troca entre a minibacia A é e a minibacia B é Qi.  

Figura 4: Discretização das minibacias com trechos de comprimento    e das variáveis Vazão (Q e 
QM), profundidade (h) e nível(z) do modelo Inercial implementado no modelo MGB-IPH. 

 

Fonte: Pontes et al. (2015a). 

As aproximações numéricas a seguir são adotadas para representar as derivadas  

das equações 31 e 32: 
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em que o sobrescrito t ou t+Δt se refere ao tempo e o subscrito i ou i+1 se refere ao 

espaço. 

Substituindo as aproximações das equações 33 e 34 na equação 31, e 

reorganizando os termos de forma a explicitar o valor da vazão no final do intervalo 

de tempo, obtém-se a equação 36: 
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onde n é o coeficiente de Manning (m-1/3.s); a variável hflowi (metros) refere-se à 

profundidade na seção transversal localizada entre a minibacia i e a minibacia i+1, e 

é estimada pela Equação 37, enquanto que a variável Sflowi é a declividade da linha 

de água devido à perda de energia por atrito, calculada pela Equação 38. 
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A Equação 35 é substituída na Equação 32, obtendo-se a Equação 39: 

    
         

 

  
 ∑   
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A partir de uma condição inicial em que são conhecidos todos os valores de para 

qualquer minibacia i, a solução das cotas e vazões ao final do intervalo de tempo 

pode ser encontrada aplicando inicialmente a Equação 36 em todas as minibacias e, 

posteriormente, a Equação 39 em todas as minibacias. 

Depois da aplicação da Equação 37 o valor de Vt+Δt é conhecido em todas as 

minibacias. Este valor é utilizado para obter o nível da água, via interpolação da 

tabela cota – volume de cada minibacia. Assim, ao final do intervalo de tempo são 

conhecidos também os valores de yt+Δt. Finalmente, os valores de profundidade de 

água nas minibacias são atualizados pela equação abaixo: 
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Em todos os pontos de saída (exutórios) da bacia devem ser definidas condições de 

contorno. A condição de contorno mais simples que pode ser adotada é a definição 

de um nível da água constante ou variável no tempo, conforme exemplos 

apresentados por Fan, Pontes & Paiva (2014a). O esquema numérico adotado é 

explícito, e, por isso, está sujeito a uma restrição do tamanho do intervalo de tempo 
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adotado, para evitar instabilidade numérica. Na escolha do valor de  t, deve ser 

respeitada a condição de Courant-Friedrichs-Levy (CFL), dada pela equação 41: 

(√  )
  

  
   

41 

em que g é a aceleração da gravidade (m.s-²); h é a profundidade (m); ∆x é o 

comprimento do subtrecho de rio (m); e ∆t é o passo de tempo de cálculo em 

segundos. Isto significa que o intervalo de tempo de cálculo deve ser escolhido de 

forma a satisfazer a equação 42: 

    
  

√  
 

42 

em que: α é um valor menor ou igual a 1. Bates et al. (2010) sugerem que o valor de 

α seja limitado a valores entre 0,3 e 0,7, para evitar instabilidade numérica. No 

presente artigo foi utilizado o valor de 0,9. 
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4 ÁREA DE ESTUDO 

A área de estudo (Figura 5) compreende a bacia do Rio Doce, que se situa na região 

Sudeste, e integra a região hidrográfica do Atlântico Sudeste. Esta bacia possui uma 

área de drenagem de 83.500 km², cujo território está dividido entre os estados de 

Minas Gerais (86%) e Espírito Santo (14%) (ANA). O clima predominante é o tropical 

de altitude, com uma precipitação média anual que varia de 1.500 mm a 900 mm 

(Cemig, 2017).   

Figura 5: Localização da Bacia do Rio Doce. 

 

Fonte: Autoria própria. 

O curso d‟água principal percorre aproximadamente 850 km até atingir o oceano 

Atlântico, junto ao povoado de Regência, no Estado do Espírito Santo. (ECOPLAN-

LUME, 2010). Seus principais afluentes são, pela margem esquerda, os rios Santo 

Antônio, Piracicaba e Suaçuí Grande, em Minas Gerais, Pancas e São José, no 

Espírito Santo, e, pela margem direita, os rios mineiros Manhuaçu, Casca, 

Caratinga-Cuieté e Matipó, e o capixaba Guandu (CEMIG, 2017). 

A bacia limita-se ao sul com a bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul, a sudoeste 

com a bacia do rio Grande, a oeste com a bacia do rio São Francisco, ao norte e 
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noroeste com a bacia do rio Jequitinhonha, e bacias do litoral sul do Espírito Santo e 

a nordeste com as bacias do litoral norte do Espírito Santo. (ECOPLAN-LUME, 

2010). Os principais afluentes do Rio Doce, bem como seus respectivos 

comprimentos são apresentados na Tabela 1. 

Tabela 1: Comprimento dos principais afluentes da bacia do rio Doce 

Principais afluentes do Rio Doce Comprimento do Rio Principal (km) 

Rio Piranga 467,9 
Rio Piracicaba 246,2 

Rio Santo Antônio 279,5 
Rio Suaçuí Grande 304,2 

Rio Suaçuí Pequeno 149,6 
Rio Caratinga 222,0 
Rio Manhuaçu 347,1 
Rio Guandu 160,3 

Rio Santa Maria do Doce 92,9 
Rio São José 189,6 

Fonte: Ecoplan-Lume (2010). 

A bacia possui rica biodiversidade, estando 98% de sua área inserida no bioma de 

Mata Atlântica e os 2% restantes em área de Cerrado. Entretanto, também 

apresenta um quadro de expressivo desmatamento, estando os remanescentes 

florestais restritos às áreas mais declivosas do terreno. As pastagens encontram-se 

bastante degradadas, o que proporciona uma superfície suscetível à erosão do solo, 

formando volumes de sedimentos que são carreados aos cursos d‟água. A retirada 

da cobertura vegetal, seja para a monocultura do eucalipto como para agricultura ou 

pastagem, contribui para a remoção dos solos pela aceleração dos processos 

morfodinâmicos indicados por ravinas e sulcos, conduzindo a região a um intenso 

processo de erosão que tende a assorear os cursos d'água.  

As características de solos e relevo levam a bacia do rio Doce a uma condição de 

fragilidade no tocante à susceptibilidade a erosão. Com efeito, 58% da área da bacia 

se encontram na categoria de susceptibilidade forte e 30% na categoria de 

susceptibilidade média (ANA, 2016; ECOPLAN-LUME, 2010). O relevo da bacia é 

bastante acidentado, estando inserida na porção do território brasileiro caracterizada 

por um “mar de morros”. A existência de declividades elevadas condicionou a 

produção do espaço urbano na bacia, que se concentrou junto ao talvegue dos 

cursos de água, em áreas suscetíveis a inundações em períodos de chuva mais 

severos, o que traz graves prejuízos à região. (ANA, 2016; ECOPLAN-LUME, 2010). 

Algumas características da hidrografia são apresentadas na Figura 6. 
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Figura 6: Características fisiográficas da Bacia do Rio Doce. 

 
Fonte: Autoria própria. 

A população da Bacia do Rio Doce, estimada em torno de 3,5 milhões de habitantes 

(ANA) compreende 225 municípios, cujos territórios estão total ou parcialmente nela 

inseridos, sendo 200 mineiros e 25 capixabas. São 209 sedes municipais localizadas 

no território da bacia, com uma população residente de aproximadamente 3,6 

milhões de habitantes (IBGE, 2010).  

No passado, uma das principais atividades econômicas foi à extração de ouro, que 

determinou a ocupação da região e, ainda hoje, o sistema de drenagem é importante 

em sua economia, fornecendo água para uso doméstico, agropecuário, industrial e 

geração de energia elétrica. Os rios da região funcionam, ainda, como canais 

receptores e transportadores de rejeitos e efluentes. 

A bacia possui relevância na geração hidrelétrica, atualmente encontram-se em 

operação 10 usinas hidrelétricas (UHEs), sendo 4 delas localizadas no rio Doce e 6 

em seus afluentes. Há ainda 29 pequenas centrais hidrelétricas (PCHs) em 

operação e 148 outros aproveitamentos hidrelétricos na bacia, em funcionamento ou 

em outras fases de implantação, (SIGEL, http://sigel.aneel.gov.br/sigel.html).   

http://sigel.aneel.gov.br/sigel.html
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5 METODOLOGIA 

Para realização da simulação hidrológica, utilizou-se o modelo MGB-IPH descrito na 

revisão bibliográfica, sendo aplicados os métodos de propagação de vazão Inercial e 

Muskingum-Cunge de forma a estabelecer uma comparação.  

Na utilização dos dois modelos foram adotados os mesmos critérios, tais como 

período de simulação (1970 a 2005) e método de calibração (automática), de forma 

que as possíveis diferenças nos resultados fossem decorrentes apenas do método 

de propagação. Também foram utilizados os mesmos dados topográficos, 

hidrológicos e climatológicos, além dos parâmetros fixos e variáveis. 

Para processamento dos dados, foi utilizado o software de Sistema de Informação 

Geográfica MapWindow GIS, ao qual foram acoplados os plugins IPH-Hydro Tools e 

MGB-IPH, cujos downloads foram feitos no site do grupo de pesquisas 

(https://www.ufrgs.br/hge/). Os métodos serão apresentados em tópicos de acordo 

com as atividades realizadas para alcance dos objetivos estabelecidos no início do 

estudo. 

5.1  AQUISIÇÃO DE DADOS 

As informações obtidas antes de iniciar o processo de simulação podem ser 

divididas conforme mostrado a seguir. A forma de obtenção de cada grupo será 

descrita nos subtópicos subsequentes.  

 Dados topográficos;  

 Dados de uso e cobertura do solo. 

 Dados hidrológicos;  

 Dados climáticos. 

5.1.1 Dados topográficos 

O Modelo Digital de Elevação (MDE) utilizado foi o do SRTM (Shuttle Radar 

Topography Mission), obtido através do site do Grupo Consultivo sobre Pesquisa 

Agrícola Internacional (CGIAR) http://srtm.csi.cgiar.org/SELECTION/inputCoord.asp, 

com resolução espacial de 90 m. A finalidade é utilizar na etapa de pré-

processamento para delimitação da bacia e sua rede de drenagem, bem como na 

https://www.ufrgs.br/hge/
http://srtm.csi.cgiar.org/SELECTION/inputCoord.asp
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discretização da bacia em minibacias e definição das sub-bacias. Além disso, o MDE 

foi utilizado para extrair características físicas da bacia por meio de ferramentas 

desenvolvidas especificamente para esta finalidade, conforme será apresentado no 

tópico 5.2.  

5.1.2 Dados de uso e tipo de solo 

As informações de uso (cobertura) e tipo de solo são importantes para a definição 

das Classes de Resposta Hidrológicas (HRC, em inglês), que são áreas de 

comportamento hidrológico semelhante na bacia. Neste trabalho foi utilizado o mapa 

de Unidades de Resposta Hidrológica (URH) da América do Sul, desenvolvido por 

Fan et al. (2015) e disponibilizado no site do grupo de estudos em Hidrologia de 

Grandes Escalas - HGE (https://www.ufrgs.br/hge/modelos-e-outros-produtos/mapa-

de-urhs-da-america-do-sul/). O mapa possui resolução espacial de 400m e fornece 9 

blocos de URH cuja distribuição espacial está apresentada na Figura 7 e suas 

descrições no Quadro 4. 

Figura 7: Classes de Resposta Hidrológicas. 

 

Fonte: Autoria própria. 
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Quadro 4: Descrição das URH. 

Bloco Descrição 

FlorRas Floresta em solo raso 
FlorProf Floresta em solo profundo 
AgrRas Agricultura em solo raso 
AgrProf Agricultura em solo profundo 
CamRas Campo em solo raso 
CamProf Campo em solo profundo 
Várzeas Várzeas e Florestas Inundáveis 

ASI Áreas Semi-Impermeáveis 
Agua Água 

  Fonte: Autoria própria. 

5.1.3 Dados hidrológicos 

A finalidade de obter essas informações é a utilização dos dados pluviométricos 

como forçante do modelo hidrológico para o processo de transformação chuva-

vazão e dos dados fluviométricos para comparar seus valores com os resultados do 

modelo, verificar assim a eficiência da simulação. As informações foram adquiridas 

no site da Agência Nacional de Águas (ANA). 

Após o levantamento de todas as estações fluviométricas e pluviométricas 

instaladas na bacia do rio Doce, incluindo alguns postos pluviométricos de fora da 

bacia, uma primeira análise foi feita da disponibilidade de dados dessas estações e 

foi definido o período de simulação de 1970 a 2005, por se tratar do período com 

maior quantidade de informações. Em seguida, foram selecionadas apenas as 

estações com mais de 80% de dados disponíveis durante o período. Dessa forma, 

como critério de seleção, foi verificado se as estações possuíam no máximo 7 anos 

com falha, sendo considerado um ano de falha aquele que tivesse mais de 2 meses 

de falha, e mês de falha aquele que tivesse mais de 5 dias sem dados.  

Após essa análise, chegou-se ao número de 38 estações fluviométricas e 104 

estações pluviométricas, cujas localizações estão apresentadas na Figura 8. Nos 

Apêndices A e B estão detalhadas as informações dos postos fluviométricos e 

pluviométricos selecionados, respectivamente.  
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Figura 8: Localização das estações pluviométricas e fluviométricas. 

 

Fonte: Autoria própria. 

5.1.4 Dados climatológicos 

Os dados de clima são disponibilizados na base interna do MGB-IPH de normais 

climatológicas de 1960-1990 calculadas pelo Instituto Nacional de Meteorologia 

(INMET) para todo o Brasil, conforme apresentado por Fan e Collischonn (2014). A 

base de dados fornece as informações a respeito de pressão, umidade, insolação e 

ponto de orvalho já no formato lido pelo modelo, que são utilizadas para cálculo da 

evapotranspiração. 

A princípio foram selecionadas visualmente as estações mais próximas, que 

abrangessem a área interna da bacia e uma parcela de fora, de forma a contemplar 

a região de estudo. Todavia, apenas 14 estações possuíam todos os dados 

necessários, sendo apresentadas na Figura 9. Os detalhes das estações, bem como 

os dados climatológicos de cada uma são apresentados no Apêndice C. 
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Figura 9: Localização das estações meteorológicas selecionadas. 

 

Fonte: Autoria própria. 

5.2 PRÉ-PROCESSAMENTO DOS DADOS 

O modelo MGB-IPH, para ser aplicado, necessita de uma etapa de pré- 

processamento na qual são definidas as características físicas/espaciais da bacia. A 

atual versão do modelo utiliza o pacote de ferramentas IPH-HydroTools, 

implementado em forma de plug-in do software MapWindow GIS® (AMES, 20068), 

um SIG de código aberto que contém um grande número de funcionalidades e 

usualmente suficiente para as necessidades básicas dos usuários. Dentre os 

principais produtos que podem ser gerados através deste pacote estão: direções de 

escoamento da água com base no relevo, rede hidrográfica iniciada a partir de uma 

área mínima de drenagem, delimitação da bacia até um ponto de interesse e a 

subdivisão desta bacia em minibacias (SIQUEIRA et al, 2016). A extração das 

informações topológicas no IPH-Hydro Tools requer o processamento de um MDE 

através de uma série de etapas, descritas a seguir. 
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5.2.1  Remoção de depressões 

A primeira etapa na obtenção das informações topológicas é a remoção de 

depressões no terreno, que ocorrem quando o valor de altitude de uma célula ou 

conjunto de células é menor que o das suas vizinhas. Quando isso acontece, o 

software não acha uma saída para a rede de drenagem durante a etapa seguinte, 

que é o processamento das direções de fluxo (BUARQUE et al., 2009; JARDIM et 

al., 2012).  A maioria das depressões identificadas na matriz de elevações é 

usualmente proveniente de erros de interpolação durante a geração do MDE, 

truncamento dos valores interpolados e resolução limitada da grade (ARNOLD, 

2010). 

O modelo MGB-IPH traz 3 opções de métodos de remoção de depressões: o MHS 

(Modify Heuristic Search), o PFS (Priority-First-Search) e o HS (Heuristic Search). 

Conforme apontado por Siqueira et al. (2016), os dois primeiros trazem melhores 

resultados. Neste estudo foi utilizado o método MHS, cuja tendência de escoamento 

do MDE na região do entorno da depressão é utilizada para evitar uma busca 

completamente “às cegas” (JONES, 2002). Nesse caso, são utilizados caminhos que 

minimizem o comprimento do trajeto até o exutório da depressão ao mesmo tempo 

em que as diferenças de elevação neste caminho sejam também minimizadas, além 

de técnicas de preenchimento/rompimento (MARTZ e GARBRECHT, 1999) para a 

definição final das direções de fluxo. Uma das vantagens deste procedimento é a 

redução do número de redes de drenagem paralelas (BUARQUE et al., 2009). O 

algoritmo detalhado desse método é dado por Siqueira et al. (2016). 

5.2.2 Direções de fluxo 

Após a leitura das elevações de cada uma das células da grade do MDE dá-se início 

à identificação das direções de fluxo em cada célula, o que é feito através do método 

D8 proposto por Marks, Dozier e Frew (1984) e O‟Callaghan e Mark (1984), cujo 

nome refere-se às 8 possíveis direções de fluxo. Para aplicação do método D8, a 

elevação de cada célula, com exceção daquelas localizadas na borda da grade, é 

analisada em relação às suas células vizinhas. Uma vez identificada a direção com a 

maior declividade positiva, a célula central em questão recebe uma codificação em 
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uma nova matriz com as dimensões do MDE, de acordo com o ângulo desta direção 

(Figura 10).  

Figura 10: (a) Codificação usada para distinguir as oito direções de fluxo possíveis no método D8; (b) 
atribuição da direção defluxo pela regra da maior declividade. 

 

Fonte: Buarque et al. (2009); Siqueira et al. (2016) 

5.2.3 Acumulação de fluxo e definição da rede de drenagem 

 A partir da grade com as direções de fluxo, a área acumulada é obtida somando a 

área das células na direção indicada, ou seja, em cada célula é atribuído um valor 

com o número de células que drenam a água até aquela. Dessa forma, é possível 

gerar as redes de drenagem a partir de um número ou percentagem de células ou 

área de drenagem com base na resolução espacial do arquivo. Para este trabalho, 

foi escolhido o critério de 9000 células, ou seja, serão mantidas na drenagem as 

células que recebem contribuição de 9000 células ou mais. 

Essa etapa de processamento da rede de drenagem acumulada é fundamental 

neste processo, pois controla o número de minibacias resultante (BUARQUE et al., 

2009; FAN et al., 2013; SORRIBAS et al., 2011). A escolha do valor de critério 

influencia fortemente na rede de drenagem gerada, conforme discutido por Fan et al. 

(2013). Quando mais baixo o valor, o processamento gera uma rede com maior 

densidade de drenagem, e vice-versa. 

5.2.4 Delimitação da bacia, sub-bacias e minibacias 

A partir da grade de direções de fluxo e da nova rede de drenagem foi realizada a 

delimitação da bacia principal e das sub-bacias. Para gerar a bacia do rio Doce, foi 

criado um shapefile do exutório da bacia, situado em sua foz, e utilizando os 
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arquivos de direções de fluxo e de rede de drenagem, o programa faz a delimitação 

automaticamente.  

A delimitação das sub-bacias foi feita de forma análoga, e o shapefile de pontos 

continha o exutório de cada sub-bacia que se deseja criar. Essa etapa é importante, 

pois a bacia possui características heterogêneas no que diz respeito à geologia, 

morfologia, pedologia e uso e cobertura do solo (ECOPLAN-LUME, 2010), e essa 

subdivisão é utilizada na definição dos parâmetros do modelo hidrológico e para os 

procedimentos de calibração.  

Dessa forma, optou-se por definir 12 sub-bacias (Figura 11) em função do tipo de 

cobertura do solo, conforme recomendado por Jardim et al. (2017), e dos principais 

afluentes (Figura 12). A adoção desse critério resultou em duas sub-bacias sem 

estações fluviométricas (5 e 9), conforme Figura 13.  

Figura 11: Definição e Identificação das sub-bacias. 

 

Fonte: Autoria própria. 
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Figura 12: Principais afluentes contribuintes de cada sub-bacia. 

 

Fonte: Autoria própria. 

Figura 13: Postos fluviométricos localizados nas sub-bacias. 

 

Fonte: Autoria própria. 
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5.2.5 Discretização da bacia em minibacias 

A etapa seguinte é a segmentação da rede de drenagem em trechos de rio 

individuais. Utilizando o IPH-Hydro Tools, um trecho de rio é definido como um 

segmento da rede de drenagem localizado entre duas confluências sucessivas, e 

uma minibacia é definida, então, como a bacia incremental que contribui diretamente 

para um trecho de rio (FAN e COLLISCHONN, 2014). Aplicando a ferramenta no 

presente estudo, foram geradas 655 minibacias, conforme ilustrado na Figura 14. 

Figura 14: Divisão de minibacias. 

 

Fonte: Autoria própria. 

5.2.6 Criação de Classes de Resposta Hidrológicas (HRC) 

Após a obtenção das minibacias e a sua combinação com o arquivo de URH da 

América do Sul, obtido conforme, conforme descrito no tópico 5.1.2, é criado o 

arquivo de Classes de Resposta Hidrológica (HRC). Em cada HRC ocorre o balanço 

de água no solo e os volumes gerados em cada unidade são somados e propagados 
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inicialmente em nível de minibacias e, posteriormente, pela rede de drenagem 

(FAGUNDES, 2017). 

A partir das informações reunidas foram gerados, entre outros dados, o arquivo 

"Mini.gtp", que concentra informações sobre cada uma das minibacias em que foi 

discretizada, e a descrição das Classes de Resposta Hidrológica. Esses arquivos 

são fundamentais para as etapas seguintes de preparação de dados do modelo 

hidrológico e simulação pelo MGB-IPH.  

5.3 MANIPULAÇÃO DOS DADOS HIDROLÓGICOS E CLIMÁTICOS 

Uma das etapas da preparação de dados para o modelo é a interpolação de dados 

de postos pluviométricos e meteorológicos. Nesta etapa os valores de precipitação 

observados nos postos pluviométricos foram utilizados para estimar as precipitações 

em todas as minibacias, em todos os dias da simulação (COLLISCHONN, 2001). No 

MGB-IPH, o método utilizado é o Inverso da Distância ao Quadrado para o centroide 

de cada minibacia a fim de espacializar as variáveis. A saída do programa é um 

arquivo contendo a sequência de planos de informação com a precipitação em cada 

dia em cada minibacia. Com esta metodologia de preparação de dados é 

economizado algum tempo de processamento durante a execução do modelo 

hidrológico, porque o programa do modelo hidrológico apenas lê os dados já 

interpolados para cada minibacia. Cabe ressaltar que não foi utilizado qualquer 

método de preenchimento de falhas de dados de chuva. O mesmo processo é feito 

para os dados climatológicos, utilizando o arquivo com as médias de longo período 

das variáveis. 

Os dados de vazão obtidos foram armazenados em formato lido pelo modelo de 

forma a ser utilizado como base de comparação para as vazões simuladas. 

5.4 CALIBRAÇÃO DOS PARÂMETROS 

A calibração de modelos hidrológicos é um processo iterativo no qual os valores dos 

parâmetros são modificados e seu efeito nos resultados é avaliado repetidamente, 

até que o hidrograma calculado reproduza o hidrograma observado com boa 

precisão. Para isto, pode-se avaliar visualmente ou através de gráficos, verificando 

se as vazões calculadas e observadas têm valores próximos nos períodos de cheia 
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e estiagem, se a recessão do hidrograma está bem apresentada e se o valor do pico 

da cheia calculado está próximo do observado. Adicionalmente, podem ser utilizadas 

funções objetivo, que procuram quantificar a qualidade do ajuste dos hidrogramas 

(TUCCI, 1998). 

No modelo MGB-IPH, os resultados provenientes da simulação são avaliados a 

partir de três funções objetivo: coeficiente de eficiência Nash (ENS); Nash para 

logaritmos das vazões (ENSlog); e relação entre volumes observados e calculados 

(∆V) (COLLISCHONN, 2001; PONTES et al, 2015a). Essas estatísticas são definidas 

por suas respectivas funções: 

 Coeficiente Nash-Sutcliffe das vazões calculadas e observadas (ENS) 

    
 (    ( )      ( )) 

 (    ( )      ) 
 43 

 

 Coeficiente de Nash-Sutcliffe do logaritmo das vazões (ENSlog) 

       
 (   (    ( ))     (    ( )))  

 (   (    ( ))     (    ))  
 44 

  

 Diferença entre volumes calculados e observados ( V) 

   
 (    ( ))   (    ( ))

 (    ( ))
 45 

onde: Qobs é a vazão observada no intervalo de tempo t e Qcal é a vazão calculada 

no intervalo de tempo t. 

O coeficiente de Nash-Sutcliffe (ENS) varia de 0 a 1, e quanto maior, melhor o ajuste 

entre vazões calculadas e observadas. Seu valor é fortemente influenciado por erros 

nas vazões máximas, por isto, quanto mais próximo de 1, o modelo está obtendo um 

bom ajuste para as cheias. Quando o coeficiente supera 0,75, considera-se que o 

desempenho do modelo é adequado, e acima de 0,36 o modelo é considerado 

aceitável (GOTSCHALK E MOTOVILOV, 2000).  

O valor do coeficiente de Nash dos logaritmos das vazões (ENSlog) também tem 

valor máximo igual a 1, e é mais fortemente influenciado pelas vazões mínimas do 
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que o ENS. Valores de ENSlog próximos da unidade significam que o modelo está 

simulando adequadamente os períodos de recessão do hidrograma e as estiagens 

(COLLISCHONN, 2001).  

O erro no volume (∆V) não tem valor máximo nem mínimo, e também não é 

influenciado de forma diferenciada por períodos de cheias ou de estiagens, mas 

expressa a diferença relativa entre a soma de todas as vazões, calculadas e 

observadas, sem considerar sua sequência temporal. Esta função objetivo é útil para 

observar se as perdas de água por evapotranspiração estão sendo corretamente 

calculadas (COLLISCHONN, 2001). Moriasi et al. (2007) considerou os erros de 

volume como “muito bom” quando estes estavam entre  -10% e 10%. 

É importante destacar que o modelo MGB, por ser do tipo distribuído espacialmente, 

amplia sua capacidade de representação da variabilidade espacial da bacia uma vez 

permite a divisão da bacia em sub-bacias, para as quais é possível adotar conjuntos 

de valores dos parâmetros distintos entre elas, levando em consideração as 

características uso e ocupação do solo e do tipo de solo.  

5.4.1 Definição dos parâmetros fixos 

Os parâmetros fixos foram definidos com base nas características da bacia, nos 

valores médios sugeridos como referência pelo próprio modelo, bem como seu 

manual, e também em estudos anteriores (COLISCHONN, 2001, FAN et al., 2015, 

FAGUNDES, 2017), como o de Fagundes (2017) desenvolvido na bacia do Rio 

Doce. Esses parâmetros estão relacionados com as características da vegetação, e 

os valores adotados são apresentados no Apêndice D. 

O albedo é a parcela da radiação solar que é refletida ao atingir a superfície do solo, 

considerando sua cobertura vegetal. O Índice de Área Foliar é um parâmetro 

adimensional (m²/m²) que expressa a relação entre a área das folhas de todas as 

plantas e da área de uma parcela de solo. A resistência superficial [s/m] representa 

a resistência ao fluxo de umidade do solo, através das plantas até a atmosfera 

(COLISCHONN, 2001; FAGUNDES, 2017). 

  



53 

5.4.2 Definição dos parâmetros variáveis 

No MGB-IPH, o processo de calibração se inicia com a definição, pelo usuário, das 

condições iniciais do modelo, que são os parâmetros de solo. Aqueles relacionados 

ao balanço de água no solo são: armazenamento máximo de água no solo (Wm); 

parâmetros relacionados aos escoamentos subsuperficial (Kint) e subterrâneo 

(Kbas); parâmetros relacionados ao tempo de propagação dos escoamentos 

superficial (CS), subsuperficial (CI) e subterrâneo (CB). 

Alguns parâmetros, embora estejam no bloco de parâmetros variáveis, não foram 

calibrados, pois exercem pouca influência sobre os resultados. São eles: XL, que 

controla à redução da drenagem intermediária ou subsuperficial do solo; CAP, 

associado à capilaridade do solo; e Wc, representando o limite de armazenamento 

para que ocorra fluxo ascendente ou descendente no solo. 

Nesse trabalho, os valores iniciais foram adotados de acordo com as sugestões do 

próprio modelo, e são apresentados na Tabela 2: 

Tabela 2: Valores iniciais adotados para parâmetros de solo, para cada URH. 

Uso Wm b Kbas Kint XL CAP Wc 

FlorRas 400 0.5 2 5 0.6 0 0.1 
FlorProf 800 0.5 2 5 0.6 0 0.1 
AgrRas 400 0.5 2 5 0.6 0 0.1 
AgrProf 800 0.5 2 5 0.6 0 0.1 
CamRas 400 0.5 2 5 0.6 0 0.1 
CamProf 800 0.5 2 5 0.6 0 0.1 
Varzeas 200 0.5 2 5 0.6 0 0.1 

ASI 50 0.5 2 5 0.6 0 0.1 
Agua 0 0 0 0 0 0 0 

CS 13 
CI 100 
CB 2300 

QB_M3/SKM2 0.01 

Fonte: Autoria própria.  

5.4.3 Calibração manual 

A calibração manual consiste na modificação dos parâmetros após a comparação 

visual do hidrograma de vazões simuladas e observadas. Os aspectos que devem 

ser verificados na calibração são a forma geral do hidrograma, a recessão das 

vazões durante as estiagens, a magnitude dos picos, o tempo de ocorrência dos 

picos e o volume geral dos hidrograma (JARDIM et al., 2017).  



54 

Os parâmetros que mais influenciam no comportamento do hidrograma no período 

de seca são Cb e Kbas, que são diretamente proporcionais à vazão de estiagem. Já 

o Wm, que caracteriza a capacidade do solo de armazenar água, influencia nos 

picos de cheia do hidrograma, sendo inversamente proporcional a essa vazão. 

Dessa forma, de acordo com o comportamento dos hidrogramas, os parâmetros 

para cada sub-bacia são ajustados manualmente.  

Embora a calibração manual seja mais rápida, deve-se realizar a calibração 

automática para obter resultados mais eficientes e imparciais.  

5.4.4 Calibração automática 

A calibração automática utiliza um algoritmo de análise multi-objetivo conhecido 

como MOCOM-UA (Multiple-Objective Comples Evolution – Universisty of Arizona) 

desenvolvido por Yapo et al. (1998) e já aplicado no modelo MGB-IPH 

(COLLISCHONN, 2001; FAGUNDES, 2017; FAN e COLISCHONN, 2014). 

Collischonn et al. (2003) aponta que a solução de um problema de otimização multi-

objetivo em geral, não é um ponto, mas sim uma região, conhecida como região de 

Pareto (YAPO et al., 1998; FAGUNDES, 2017). Isso implica na geração de diversas 

combinações de parâmetros, dos quais deve-se selecionar uma ou várias opções de 

acordo com o objetivo do usuário, sendo que a escolha pode ser feita com base em 

um critério pessoal (BOYLE et al., 2000; COLISCHONN, 2001; FAGUNDES, 2017), 

levando em consideração os melhores valores das estatísticas de avaliação da 

calibração. Para esse trabalho, foi adotada a opção com melhor balanço entre os 

índices ENS, ENS log e (∆V).  

Uma explicação mais aprofundada do algoritmo computacional pode ser consultada 

em Collischonn (2001). 

A calibração automática pode ser feita para a unidade da bacia, ou seja, gerando um 

único conjunto de valores de parâmetros para toda a bacia, ou para cada sub-bacia 

de forma separada, gerando um conjunto de valores de parâmetros distintos para 

cada uma. Nesse trabalho, a calibração foi realizada das duas formas. Na calibração 

por sub-bacia, aquelas de montante foram calibradas primeiro, e os valores dos 

parâmetros obtidos foram incorporados na calibração daquelas que se encontram à 
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jusante, pois a vazão de uma influência, logicamente, na vazão da sub-bacia de 

jusante. 

Além disso, ressalta-se que a calibração automática foi escolhida para obtenção de 

parâmetros de forma mais eficiente e eliminando a subjetividade da calibração 

manual, já que este estudo busca comparar dois métodos de propagação de vazões. 

Portanto, o arquivo de entrada dos parâmetros nessa calibração não foi o obtido na 

calibração manual, mas sim, o definido inicialmente, conforme definido no tópico 

5.4.2. 

Nessa opção de calibração, são inseridos valores máximos e mínimos de cada 

parâmetro, bem como são definidas quais estações e quais parâmetros serão 

calibrados e quais serão fixos, utilizando os códigos 1 e 0, respectivamente.  

Embora a calibração possa ser feita utilizando os métodos Muskingum-Cunge e 

Inercial, o primeiro foi utilizado nesse estudo por se tratar de um processo mais 

rápido (PONTES et al. 2015b). Ressalta-se que as sub-bacias 5 e 9 não foram 

calibradas pois não possuem dados de vazão observada, sendo adotado para cada 

uma o conjunto de parâmetros calibrados para as sub-bacias 4 e 2, 

respectivamente. 

Uma vez calibrados, conforme valores apresentados no Apêndice E, os parâmetros 

para cada sub-bacia foram utilizados na simulação com os dois métodos, ou seja, as 

diferenças dos resultados entre as duas simulações deve-se apenas à diferença dos 

métodos de propagação e a consideração da planície de inundação, para o caso do 

modelo inercial. Mesmo nas sub-bacias que possuem mais de uma estação, os 

hidrogramas gerados para cada estação considera os parâmetros para toda a sub-

bacia. 
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Esse capítulo traz a apresentação e a discussão dos resultados obtidos no presente 

trabalho, para a modelagem hidrológica utilizando os métodos de propagação de 

vazões Inercial e de Muskingum-Cunge na Bacia do Rio Doce para o período de 

1970 a 2005. No geral, os hidrogramas de saída resultantes da etapa de calibração, 

apresentaram similaridade visual entre as vazões observadas e as vazões 

simuladas pelos métodos de propagação analisados. A Tabela 3 apresenta os 

valores obtidos em cada estação.  

Tabela 3: Funções objetivo para os hidrogramas de saída. 

Estação Sub-bacia 
Método Muskingum Cunge Método Inercial 

ENS ENSlog  V ENS ENSlog  V 

56028000 8 0.7 0.8 0.0 0.7 0.8 0.0 
56055000 8 0.7 0.8 0.2 0.7 0.9 0.2 
56065000 8 0.6 0.6 -0.1 0.6 0.9 -0.1 
56075000 8 0.9 0.8 0.1 0.8 0.9 0.1 
56090000 8 0.6 0.7 0.1 0.6 0.8 0.1 
56110005 8 0.9 0.8 0.1 0.8 0.9 0.1 
56240000 8 0.7 0.4 -0.2 0.7 0.8 -0.2 
56337000 8 0.4 0.5 -0.3 0.5 0.6 -0.3 
56415000 10 0.7 0.8 0.1 0.7 0.9 0.1 
56484998 10 0.8 0.7 0.1 0.7 0.8 0.1 
56539000 12 0.8 0.9 0.2 0.8 0.9 0.2 
56850000 12 0.9 0.9 0.1 0.8 0.9 0.1 
56825000 12 0.8 0.8 0.1 0.7 0.9 0.1 
56610000 7 0.7 0.7 0.0 0.7 0.8 0.0 
56640000 7 0.6 0.2 -0.3 0.6 0.7 -0.3 
56750000 6 0.6 0.8 -0.1 0.6 0.7 -0.1 
56765000 6 0.7 0.9 -0.1 0.7 0.8 -0.1 
56775000 6 0.7 0.9 0.0 0.7 0.8 0.0 
56787000 6 0.7 0.8 0.0 0.6 0.8 0.0 
56800000 6 0.6 0.7 0.2 0.5 0.7 0.2 
56846000 4 0.8 0.8 0.3 0.8 0.9 0.4 
56860000 3 0.7 0.8 0.0 0.6 0.8 0.0 
56870000 3 -0.2 0.5 0.2 -0.2 0.3 0.2 
56891900 3 0.8 0.8 0.2 0.7 0.9 0.2 
56900000 3 0.6 0.6 -0.1 0.6 0.7 -0.1 
56915500 3 0.6 0.6 0.2 0.6 0.7 0.2 
56920000 1 0.9 0.9 0.2 0.8 0.9 0.2 
56990000 1 0.8 0.9 0.0 0.8 0.9 0.0 
56991500 1 0.7 0.8 0.0 0.7 0.9 0.0 
56992000 1 0.8 0.8 0.1 0.8 0.9 0.1 
56978000 2 0.7 0.6 -0.3 0.7 0.8 -0.2 
56983000 2 0.6 0.8 0.0 0.6 0.8 0.0 
56988500 2 0.8 0.9 0.1 0.7 0.8 0.1 
56989001 2 0.8 0.8 0.1 0.7 0.8 0.1 
56989400 2 0.8 0.8 0.2 0.7 0.8 0.2 
56993551 11 0.8 0.8 0.1 0.8 0.8 0.1 
56995500 11 0.7 0.8 0.1 0.6 0.8 0.1 
56997000 11 0.8 0.8 0.1 0.7 0.8 0.1 

Fonte: Autoria Própria. 
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Os postos em negrito representam os aqueles cujos hidrogramas serão 

apresentados, sendo selecionado um de cada sub-bacia conforme critério de 

melhores ajustes de calibração. Nas Figuras 15 à 24, as vazões calculadas pelo 

MGB-IPH são comparadas com as vazões observadas nas séries históricas para os 

postos situados nas sub-bacias simuladas. 

Figura 15: Hidrograma de saída do posto 56075000. 

 

Fonte: Autoria Própria. 

Figura 16: Hidrograma de saída do posto 56415000. 

 

Fonte: Autoria Própria. 
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Figura 17: Hidrograma de saída do posto 56850000. 

 

Fonte: Autoria Própria. 

Figura 18: Hidrograma de saída do posto 56610000. 

 

Fonte: Autoria Própria. 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

jan-70 jun-75 dez-80 jun-86 nov-91 mai-97 nov-02

Q
 (

m
³/

s)
 

Posto 56850000 - Sub-bacia 12 

Dados observados Muskingum Cunge Inercial

0

100

200

300

400

500

600

jan-70 jun-75 dez-80 jun-86 nov-91 mai-97 nov-02

Q
 (

m
³/

s)
 

Posto 56610000 - Sub-bacia 7 

Dados observados Muskingum Cunge Inercial



59 

Figura 19: Hidrograma de saída do posto 56775000. 

 

Fonte: Autoria Própria. 

Figura 20: Hidrograma de saída do posto 56846000. 

 

Fonte: Autoria Própria. 
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Figura 21: Hidrograma de saída do posto 56891900. 

 

Fonte: Autoria Própria. 

Figura 22: Hidrograma de saída do posto 56990000. 

 

Fonte: Autoria Própria. 
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Figura 23: Hidrograma de saída do posto 56988500. 

 

Fonte: Autoria Própria. 

Figura 24: Hidrograma de saída do posto 56997000. 

 

Fonte: Autoria Própria. 
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Inercial, 24% das estações apresentaram resultados adequados, 73% obtiveram 

resultados aceitáveis de ENS e 3% apresentaram ENS inadequado. Isso mostra que 

o método inercial simula bem as vazões de seca e o método Muskingum-Cunge 

simula bem as vazões de pico. Em relação ao erro de volume, o método de 

propagação analisados apresentaram valores considerados “muito bom” para 

65.79% dos postos analisados, conforme ilustrado pela Tabela 3 já apresentada.  

Em geral, a grande maioria das estações apresentou valores adequados ou 

aceitáveis para os dois modelos, o que indica um bom ajuste das vazões. 

Entretanto, visualmente percebe-se que nas estações localizadas nas sub-bacias 7, 

6 e 3 (Figura 25), os modelos subestimam um pouco as vazões de cheia, e que os 

hidrogramas das estações localizadas nas sub-bacias 1, 11 e 12 apresentam 

excelentes ajustes (Figura 26). 

Figura 25: Análise dos resultados - Sub-bacias subestimadas pelos modelos. 

 

Fonte: Autoria Própria. 
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Figura 26: Análise dos resultados - Sub-bacias bem ajustadas pelos modelos. 

 

Fonte: Autoria Própria. 

Para estação 56870000, localizada na sub-bacia 3 e próxima ao rio Suaçuí Grande, 

os modelos apresentaram um desempenho inadequado, resultado esse que 

provavelmente se deve à localização da estação bem na cabeceira da bacia, com 

pequena área de contribuição, bem como à baixa quantidade de estações 

pluviométricas próximas à sub-bacia, o que afeta a representação da magnitude das 

precipitações na localidade. A distribuição espacial dessas estações é apresentada 

nas Figuras 27, Figuras 28, Figuras 29, Figuras 30, Figuras 31 e Figuras 32. Para 

Fagundes (2017) é desejável que os valores de vazões estejam bem representados 

nas cabeceiras. Porém, postos com pequenas áreas de drenagem tendem a 

apresentar resultados piores se comparados àqueles localizados no rio principal, 

cujas áreas de drenagem são maiores, conforme também observado por Paiva 

(2009). Para este autor, isso ocorre devido a uma compensação dos erros gerados 

nas estimativas de vazões em postos de montante nas estimativas de vazões em 

postos de jusante. 
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Figura 27: Distribuição das estações classificadas por valores da função objetivo ENS para o método 
de Muskingum-Cunge. 

 

Fonte: Autoria Própria.  

Figura 28: Distribuição das estações classificadas por valores da função objetivo ENS para o método 
Inercial. 

 

Fonte: Autoria Própria.  
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Figura 29: Distribuição das estações classificadas por valores da função objetivo ENSlog para o 
método de Muskingum-Cunge. 

 

Fonte: Autoria Própria.  

Figura 30: Distribuição das estações classificadas por valores da função objetivo ENSlog para o 
método Inercial. 

 

Fonte: Autoria Própria.  
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Figura 31: Distribuição das estações classificadas por valores da função objetivo  V para o método 
de Muskingum-Cunge. 

 

Fonte: Autoria Própria.  

Figura 32: Distribuição das estações classificadas por valores da função objetivo  V para o método 
Inercial. 

 

Fonte: Autoria Própria.  
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Comparando os dois modelos, nota-se que estes não apresentaram diferenças 

significativas no ENS, sendo as diferenças na casa dos décimos (no máximo 0,1). 

Isso ocorre provavelmente pelo fato dos trechos de rio estudados da bacia do Rio 

Doce apresentarem declividades muito altas, o que corrobora com os resultados 

encontrados por Fan et al. (2014) para trechos de rio com alta declividade. As 

elevadas declividades da bacia não favorecem a formação de regiões sujeitas à 

grandes planícies de inundação ou efeitos de remanso significativos, que são 

cenários cujo resultados das estimativas de vazão são melhores com o uso do 

método inercial de propagação. 

A Figura 33 mostra uma visão espacial das declividades dos trechos de rios da 

bacia, obtidas a partir do MDE, onde se verifica que o rio Doce possui declividades 

entre 0,20 e 0,50 m/km na sua porção central, sendo poucos os trechos de rio da 

bacia com declividades menores que 0,2 m/km.  

Figura 33: Declividade dos trechos de rio da bacia. 

 

Fonte: Autoria Própria. 

Buscando verificar o comportamento dos métodos de propagação de vazão nos 

trechos com menores declividades, foram gerados hidrogramas com baixa 

declividade, mesmo não tendo dados de vazões observadas, com o intuito de 

comparar o comportamento dos métodos nessa situação. Os trechos selecionados 
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foram os de baixa declividade, identificados e coloridos na Figura 33 acima. As 

Figuras 34, 37, 40 e 43 a seguir mostram a localização de alguns trechos 

analisados, e as Figuras 35, 36, 38, 39, 41, 42, 44 e 45 apresentam os hidrogramas 

dos respectivos trechos. 

Figura 34: Localização do trecho 590 avaliado. 

 

Fonte: Autoria Própria. 

Figura 35: Hidrograma do trecho 590 avaliado. 

 

Fonte: Autoria Própria. 
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Figura 36: Avaliação da diferença entre as curvas analisadas para o trecho 590. 

 

Fonte: Autoria Própria. 

Figura 37: Localização do trecho 601 avaliado. 

 

Fonte: Autoria Própria. 
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Figura 38: Hidrograma do trecho 601 avaliado. 

 

Fonte: Autoria Própria. 

Figura 39: Avaliação da diferença entre as curvas analisadas para o trecho 601. 

 

Fonte: Autoria Própria. 
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Figura 40: Localização do trecho 629 avaliado. 

 

Fonte: Autoria Própria. 

Figura 41: Hidrograma do trecho 629 avaliado. 

 

Fonte: Autoria Própria. 
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Figura 42: Avaliação da diferença entre as curvas analisadas para o trecho 629. 

 

Fonte: Autoria Própria. 

Figura 43: Localização do trecho 651 avaliado. 

 

Fonte: Autoria Própria. 
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Figura 44: Hidrograma do trecho 651 avaliado. 

 

Fonte: Autoria Própria. 

Figura 45: Avaliação da diferença entre as curvas analisadas para o trecho 651. 

 

Fonte: Autoria Própria. 
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isso ocorre para regiões com declividades mais baixas. No entanto, a atenuação é 

pequena devido à alta velocidade das vazões e rápida resposta da bacia aos 

eventos de chuva. No hidrograma apresentado na Figura 45, de um trecho 

localizado no exutório da bacia, o método inercial adiantou e superestimou os picos 

de cheia com relação ao método de Muskingum-Cunge. 

Embora em algumas estações localizadas em sub-bacias de cabeceira a função 

ENSlog referente ao método Inercial tenham se mostrado ligeiramente melhor que 

aquela relacionada ao método Muskingum -Cunge, na grande maioria esses valores 

foram similares. Como ambos os resultados foram satisfatórios e indicam um bom 

ajuste de vazões de estiagem, é difícil estabelecer uma diferença significativa entre 

os métodos. 

Com relação à diferença de volumes, ambos os métodos apresentaram resultados 

praticamente iguais, o que reflete na similaridade dos hidrogramas. Além disso, os 

valores foram baixos, tendo seu módulo máximo atingido na estação 56846000 

(0,4). Pontes (2011) identificou que o método Muskingum-Cunge tende a apresentar 

valores de  V irrisórios, e que quanto maior a declividade da bacia, menor o erro. 

Esse parâmetro está associado ao ajuste dos dados de precipitação e 

evapotranspiração (COLLISCHONN, 2001; PAIVA, 2009), e, considerando que 

foram alcançados valores adequados, conclui-se que esses processos foram bem 

simulados pelos modelos. 
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7 CONCLUSÕES 

Foi utilizado o modelo MGB-IPH para simulação de vazões na bacia do rio Doce, em 

região que apresenta declividade elevada. Visualmente, foi possível perceber que, 

no geral, os métodos de propagação Muskingum-Cunge e Inercial apresentaram 

hidrogramas similares ao hidrograma de vazões observadas, resultado esse 

corroborado pelos valores das funções objetivo que se mostraram aceitáveis e 

adequados em sua maioria. Os valores dessas funções indicam que a calibração 

automática proporcionou melhor acurácia à simulação. 

Um valor inadequado das funções ENS e ENSlog foi observado em uma das 

estações localizadas na cabeceira da bacia. Isso se deve provavelmente à sua 

pequena área de contribuição e ao fato de que o MGB-IPH não realiza propagação 

de vazões nos trechos de rios de minibacias de cabeceira, mas apenas transfere 

para o seu exutório a vazão gerada na própria minibacia. 

A função  V também se apresentou bem ajustada, sendo que 25 das 38 estações 

apresentaram valores menores que 10%, considerados ótimos, para ambos os 

métodos. Isso indica que o modelo está simulando bem os processos de 

evapotranspiração da bacia, o que também se deve à boa consistência dos dados 

de chuva selecionados de forma a minimizar as falhas. 

Comparando os resultados obtidos com os dois métodos, não foram constatadas 

diferenças significativas entre eles. Isso se deve provavelmente à alta declividade da 

bacia do rio doce que não favorece a formação de grandes planícies de inundação 

ou significativos efeitos de remanso (processos hidráulicos presentes em locais com 

baixa declividade, geralmente inferiores a 0,30 m/km), situação em que o método 

Inercial tende apresentar melhores resultados se comparados ao método 

Muskingum-Cunge.  

Os métodos também foram avaliados em trechos de rio de declividade menores que 

0,5m/km, embora estes sejam poucos. Mesmo sem hidrogramas de vazões 

observadas, por não haver nesses trechos postos fluviométricos dentre aqueles 

selecionados, foi possível observar o comportamento dos métodos. Nos trechos de 

rio com vazões baixas, a diferença entre os métodos não é facilmente observada, 

mas avaliando a simulação em um local próximo ao exutório da bacia, com vazões 
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mais altas, foi possível observar que o método Inercial atenua e adianta levemente 

as vazões de cheia. Contudo, o efeito foi pequeno pois a área de drenagem não é 

suficiente para formar uma planície de inundação. Uma vez que os dados de entrada 

utilizados foram os mesmos para os dois métodos, as diferenças se devem apenas 

ao método de propagação aplicado. 

Uma vez que os métodos não mostraram diferença significativa e que o modelo 

Muskingum-Cunge apresentou bom ajuste do hidrograma, verifica-se que a sua 

utilização para a bacia do rio Doce é viável e o uso do método inercial não trouxe 

vantagens em termos de melhoria dos resultados, considerando os resultados 

obtidos pelos dois métodos. Cabe observar que o tempo de simulação utilizando o 

método de propagação inercial é cerca de 10 vezes maior do quando utilizado o 

método de propagação Muskingum-Cunge. 
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APÊNDICE A – ESTAÇÕES FLUVIOMÉTRICAS 

Código Nome Latitude Longitude 

56028000 PIRANGA -20.69 -43.30 

56055000 BRAZ PIRES -20.85 -43.24 

56065000 SENADOR FIRMINO -20.91 -43.10 

56075000 PORTO FIRME -20.67 -43.09 

56090000 FAZENDA VARGINHA -20.71 -43.00 

56110005 PONTE NOVA - JUSANTE -20.38 -42.90 

56240000 FAZENDA PARAÍSO -20.39 -43.18 

56335001 ACAIACA - JUSANTE -20.36 -43.14 

56415000 RIO CASCA -20.23 -42.65 

56484998 RAUL SOARES - MONTANTE -20.10 -42.44 

56539000 CACHOEIRA DOS ËCULOS - MONTANTE -19.78 -42.48 

56610000 RIO PIRACICABA -19.93 -43.17 

56640000 CARRAPATO (BRUMAL) -19.97 -43.46 

56750000 CONCEIÇÃ DO DO MATO DENTRO -19.01 -43.45 

56765000 DOM JOAQUIM -18.96 -43.24 

56775000 FERROS -19.23 -43.02 

56787000 FAZENDA BARRACA -19.33 -43.07 

56800000 SENHORA DO PORTO -18.89 -43.08 

56825000 NAQUE VELHO -19.19 -42.42 

56846000 PORTO SANTA RITA -18.95 -42.36 

56850000 GOVERNADOR VALADARES -18.88 -41.95 

56860000 SÃO PEDRO DO SUAÇUÍ -18.36 -42.61 

56870000 SANTA MARIA DO SUAÇUÍ -18.20 -42.45 

56891900 VILA MATIAS - MONTANTE -18.57 -41.92 

56900000 CAMPANÁRIO -18.24 -41.73 

56915500 JAMPRUCA -18.46 -41.81 

56920000 TUMIRITINGA -18.97 -41.64 

56978000 SANTO ANTÈNIO DO MANHUAÃU -19.68 -41.84 

56983000 DORES DE MANHUMIRIM -20.11 -41.73 

56988500 IPANEMA -19.80 -41.71 

56989001 MUTUM -19.81 -41.44 

56989400 ASSARAI - MONTANTE -19.59 -41.46 

56990000 SÃO SEBASTIÃO DA ENCRUZILHADA -19.49 -41.16 

56991500 LARANJA DA TERRA -19.90 -41.06 

56992000 BAIXO GUANDU -19.52 -41.01 

56993551 JUSANTE CËRREGO DA PIABA -19.56 -40.73 

56995500 PONTE DO PANCAS -19.42 -40.69 

56997000 BARRA DE SÃO GABRIEL -19.04 -40.53 

Fonte: Autoria Própria 



84 

APÊNDICE B – ESTAÇÕES PLUVIOMÉTRICAS 

Código Nome Latitude Longitude 

01742014 CAPELINHA -17.69 -42.53 

01742017 MALACACHETA -17.85 -42.08 

01840000 AGUIA BRANCA -18.99 -40.75 

01840004 BARRA DE SÃO FRANCISCO -18.75 -40.89 

01840008 PONTE NOVA (BR-101) -18.98 -39.99 

01840010 CEDROLÂNDIA -18.81 -40.69 

01841001 VILA MATIAS - MONTANTE -18.57 -41.92 

01841003 CAMPANÁRIO -18.24 -41.75 

01841006 VARGEM GRANDE -18.68 -41.20 

01841009 MANTENËPOLIS -18.91 -41.12 

01841011 TUMIRITINGA -18.98 -41.64 

01841018 CENTRAL DE MINAS -18.76 -41.31 

01842004 SÃO PEDRO DO SUAÇUÍ -18.36 -42.60 

01842005 COROACI -18.61 -42.28 

01842007 GUANH├ES -18.77 -42.93 

01842008 SANTA MARIA DO SUAÇUÍ -18.20 -42.46 

01940000 ITARANA -19.87 -40.87 

01940001 SÃO JOÃO DE PETRËPOLIS -19.81 -40.68 

01940003 RIACHO -19.75 -40.04 

01940005 CAVALINHO -19.69 -40.40 

01940006 COLATINA - CORPO DE BOMBEIRO -19.53 -40.62 

01940009 PANCAS -19.22 -40.85 

01940010 VALSUGANA VELHA - MONTANTE -19.95 -40.55 

01940012 ITAIMBÉ -19.66 -40.84 

01940013 NOVO BRASIL -19.24 -40.59 

01940016 BARRA DE SÃO GABRIEL -19.06 -40.52 

01940020 CALDEIRÃO -19.96 -40.74 

01940021 ARACRUZ -19.83 -40.27 

01940022 JACUPEMBA -19.59 -40.20 

01940023 RIO BANANAL -19.27 -40.32 

01940025 SERRARIA (ALTO DO MOACIR) -19.30 -40.52 

01941000 IPANEMA -19.80 -41.71 

01941003 BAIXO GUANDÚ -19.52 -41.01 

01941004 RESPLENDOR - JUSANTE -19.34 -41.25 

01941005 BARRA DO CUIETÉ - JUSANTE -19.06 -41.53 

01941006 ASSARAI - MONTANTE -19.59 -41.46 

01941008 LARANJA DA TERRA -19.90 -41.06 

01941009 IBITUBA -19.69 -41.02 

01941010 SÃO SEBASTIÃO DA ENCRUZILHADA -19.49 -41.16 

01941011 SANTO ANTÈNIO DO MANHUAÃU -19.68 -41.84 

01941012 ALTO RIO NOVO -19.06 -41.03 

01942002 BOM JESUS DO GALHO -19.83 -42.32 

01942006 VERMELHO VELHO -20.00 -42.35 

01942008 DOM CAVATI -19.37 -42.11 

01943001 RIO PIRACICABA -19.92 -43.18 

01943002 CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO -19.02 -43.44 

01943003 FERROS -19.25 -43.01 

01943007 SANTA BARBARA -19.95 -43.40 

01943008 SANTA MARIA DO ITABIRA -19.44 -43.12 

01943024 JOSÉ DE MELO -19.69 -43.59 

01943025 MORRO DO PILAR -19.22 -43.37 

01943027 USINA PETI -19.88 -43.37 
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Código Nome Latitude Longitude 

02040007 SANTA MARIA DO JETIBÁ -20.03 -40.74 

02040008 GARRAFÃO (DNOS) -20.14 -40.98 

02040018 CACHOEIRA SUIÃA (DNOS) -20.08 -40.61 

02040023 SÃO RAFAEL -20.30 -40.93 

02041005 CAIANA -20.69 -41.92 

02041008 DORES DO MANHUMIRIM -20.11 -41.73 

02041011 CONCEIÇÃO DO CASTELO (DNOS) -20.35 -41.24 

02041013 IUNA -20.35 -41.54 

02041014 DORES DO RIO PRETO -20.69 -41.85 

02041016 IBITIRAMA -20.54 -41.67 

02041017 SANTA CRUZ - CAPARAÓ -20.32 -41.70 

02041018 USINA FORTALEZA -20.37 -41.41 

02041019 ITAICI -20.53 -41.51 

02041020 ARACE (DNOS) -20.37 -41.06 

02041023 AFONSO CLÁUDIO - MONTANTE -20.08 -41.12 

02042000 CARANGOLA -20.74 -42.02 

02042008 RAUL SOARES - MONTANTE -20.10 -42.44 

02042010 ABRE CAMPO -20.30 -42.48 

02042011 RIO CASCA -20.23 -42.65 

02042014 BICUIBA -20.77 -42.30 

02042016 SÃO MIGUEL DO ANTA -20.68 -42.81 

02042017 MATIPË -20.28 -42.33 

02042018 PONTE NOVA - JUSANTE -20.38 -42.90 

02043009 ACAIACA - JUSANTE -20.36 -43.14 

02043010 PIRANGA -20.69 -43.30 

02043011 FAZENDA PARAÍSO -20.39 -43.18 

02043014 PORTO FIRME -20.67 -43.09 

02043018 CARANDAÍ -20.96 -43.80 

02043025 USINA DA BRECHA -20.52 -43.02 

02043026 BRAZ PIRES -20.85 -43.24 

02043027 FAZENDA OCIDENTE -20.29 -43.10 

01939002 POVOAÇÃO -19.34 -39.47 

01943000 MINERAÇÃO MORRO VELHO -19.58 -43.51 

01943004 JABOTICATUBAS -19.31 -43.44 

01943006 SABARÁ -19.53 -43.49 

01943010 CAETÉ -19.53 -43.39 

01943023 TAQUARAÇU -19.39 -43.41 

01943035 VAU DA LAGOA -19.13 -43.35 

02042015 SERIQUITE -20.44 -42.53 

02043002 LAGOA GRANDE -20.1 -43.56 

02043004 RIO DO PEIXE -20.08 -43.53 

02043005 CONSELHEIRO LAFAIETE -20.42 -43.47 

02043013 CONGONHAS -20.52 -43.83 

02043042 REPRESA DAS CODORNAS -20.15 -43.89 

02044040 USINA JOAO RIBEIRO -20.64 -44.05 

02042000 CARANGOLA -20.44 -42.01 

02142004 FAZENDA UMBAUBAS -21.03 -42.31 

02143000 USINA ITUERE -21.3 -43.2 

02143001 GUARANI -21.36 -43.05 

02143003 DESTERRO DOMELO -21.09 -43.31 

02143007 VARGEM DO ENGENHO -21.11 -43.37 

02143017 TABULEIRO -21.21 -43.14 

Fonte: Autoria Própria 
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APÊNDICE C – ESTAÇÕES CLIMATOLÓGICAS 

Quadro 5: Informações acerca das estações climatológicas. 

Código Nome Latitude Longitude 

83597 Linhares -19.41 -40.07 
83648 Vitória -20.32 -40.31 
83689 Barbacena -21.25 -43.77 
83587 Belo Horizonte -19.93 -43.93 
83592 Caratinga -19.8 -42.15 
83027 Cataguases -21.38 -42.68 
83589 Conceição do Mato Dentro -19.02 -43.43 
83037 Coronel Pacheco -21.57 -43.25 
83538 Diamantina -18.25 -43.60 
83543 Governador Valadares -18.85 -41.93 
83488 Itamarandiba -17.85 -42.85 
83591 João Monlevade -19.83 -43.12 
83492 Teófilo Otoni -17.85 -41.50 
83642 Viçosa -20.75 -42.85 

Fonte: Autoria Própria. 

Tabela 4: Temperatura média mensal (°C). 

Posto Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

83597 25.7 26 25.7 24.2 22.7 21.5 20.7 21.3 21.8 23.2 24.4 25.3 
83648 26.2 26.7 26.5 25.1 23.3 22.3 21.6 22.2 22.8 23.5 24.4 25.5 
83689 20.2 20.5 20.0 18.1 16.3 15.2 14.7 16.1 17.0 18.1 18.9 19.5 
83587 22.8 23.0 22.9 21.7 19.6 18.5 18.0 19.7 21.1 21.7 22.2 22.2 
83592 23.2 23.6 23.1 21.4 19.4 18.1 17.8 19.1 20.5 22.1 22.8 22.9 
83027 26.0 26.1 25.6 23.5 21.1 19.7 19.4 20.6 22.2 23.6 24.5 25.3 
83589 23.0 23.2 22.8 21 18.6 17.1 16.6 18.2 20.0 21.6 22.4 22.6 
83037 23.9 24.2 23.6 21.5 19.3 17.3 16.9 18.2 19.5 21.6 22.7 23.2 
83538 19.9 20.1 20.1 18.4 16.9 16.0 15.5 16.8 17.6 18.7 19.6 19.7 
83543 26.1 26.4 26.3 24.4 22.3 21.1 20.7 22.0 23.2 24.3 24.9 25.4 
83488 21.6 21.8 21.7 20.1 18.4 17 16.3 17.5 18.9 20.4 20.8 21.2 
83591 22.1 22.3 22.1 20.7 19.0 17.7 17.0 18.3 19.2 20.5 21.1 21.4 
83492 25.2 25.3 25.0 23.6 21.6 19.9 19.4 20.5 22.1 23.5 24.0 24.5 
83642 22.1 22.2 21.8 19.7 17.2 15.9 15.5 16.9 18.5 20.2 21.1 21.5 

Fonte: Autoria Própria. 

Tabela 5: Humidade (%). 

Posto Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

83597 83.0 82.0 84.0 84.0 85.0 86.0 86.0 83.0 84.0 84.0 85.0 85.0 
83648 76.0 75.0 76.0 76.0 76.0 77.0 77.0 76.0 77.0 78.0 78.0 78.0 
83689 83.4 81.7 83.3 83.8 82.1 80.6 78.8 75.4 76.6 80.8 83.5 85.2 
83587 79.0 75.1 74.7 73.9 72.5 71.4 68.7 64.5 65.1 69.8 74.1 78.0 
83592 80.7 78.6 81.1 82.4 83.3 83.1 80.6 76.5 74.1 77.4 80.1 82.2 
83027 77.9 77.3 75.4 78.2 78.8 78.7 77.9 74.2 74.7 77.3 76.5 76.8 
83589 75.7 75.0 77.9 79.4 80.3 79.2 74.8 70.7 68.5 72.9 76.2 78.2 
83037 79.0 78.7 78.9 80.8 80.8 81.2 78.5 76.4 76.4 76.0 77.6 78.6 
83538 79.6 76.1 78.7 79.5 78.4 75.7 73.0 69.8 72.3 75.4 79.6 81.8 
83543 76.7 74.5 73.6 76.6 76.0 76.6 74.7 69.3 70.9 73.6 78.4 78.9 
83488 81.2 80.2 81.3 81.8 81.4 79.9 78.6 75.1 74.3 77.6 81.2 83.0 
83591 82.5 81.4 81.6 82.5 81.9 80.2 79.7 75.3 76.2 79.7 81.8 83.3 
83492 78.3 76.0 77.7 79.4 81.3 81.7 80.9 77.8 76.0 78.4 79.9 80.0 
83642 81.5 80.6 81.7 83.0 83.3 84.0 81.9 76.6 76.2 76.7 80.6 82.8 

Fonte: Autoria Própria.  
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Tabela 6: Insolação (h/dia) 

Posto Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

83597 7.4 7.6 6.5 6.4 6.7 6.3 6.3 6.0 4.5 4.5 4.9 5.6 
83648 7.7 8.2 7.4 7.0 6.7 6.4 6.2 6.9 5.5 4.9 5.1 5.9 
83689 5.9 6.6 6.0 6.1 6.3 6.3 6.5 6.9 5.6 5.1 5.2 4.6 
83587 6.1 7.0 6.9 7.6 7.6 8.0 8.3 8.2 7.0 6.0 6.1 5.5 
83592 6.6 7.7 6.8 6.6 6.6 6.3 6.5 6.5 6.4 5.2 5.2 5.2 
83027 6.3 6.1 6.6 6.3 6.4 6.2 6.2 6.5 5.2 4.5 5.0 5.6 
83589 5.8 6.3 6.5 5.9 6.2 6.0 6.2 6.9 5.4 4.6 4.7 4.9 
83037 5.6 6.6 5.9 5.9 5.9 5.6 6.0 6.2 4.9 4.5 4.5 4.5 
83538 6.3 6.0 6.5 6.5 6.9 7.0 7.7 8.2 7.1 5.8 5.2 5.3 
83543 6.2 6.8 6.6 6.1 5.9 5.6 5.6 6.1 4.5 3.8 4.3 5.1 
83488 5.9 6.6 5.9 6.0 5.9 5.8 5.9 6.2 5.0 4.7 4.1 4.4 
83591 5.5 5.9 6.1 6.1 6.1 6.2 6.4 6.7 5.3 4.3 4.3 4.3 
83492 6.5 6.8 6.2 5.8 5.7 5.1 5.3 5.5 5.0 4.5 4.6 5.0 
83642 6.3 6.7 6.3 6.6 6.7 6.1 7.5 7.2 5.2 4.7 5.0 4.8 

Fonte: Autoria Própria. 

Tabela 7: Velocidade do vento (m/s). 

Posto Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

83597 3.2 3.0 2.6 2.5 2.2 2.3 2.3 2.9 3.4 3.5 3.5 3.4 
83648 3.3 3.3 3.1 3.2 2.9 2.7 2.9 3.4 3.6 3.6 3.6 3.5 
83689 1.3 1.4 1.4 1.5 1.4 1.3 1.5 1.6 1.8 1.7 1.6 1.6 
83587 1.4 1.4 1.4 1.5 1.4 1.4 1.6 1.7 2.0 1.7 1.5 1.4 
83592 1.3 1.4 1.3 1.0 1.0 1.1 1.3 1.5 1.8 1.6 1.6 1.5 
83027 0.7 0.6 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 0.7 0.7 0.8 0.7 0.7 
83589 1.1 1.2 1.1 1.0 0.9 0.9 1.1 1.3 1.6 1.4 1.4 1.3 
83037 0.9 0.9 0.9 0.8 0.7 0.7 0.8 1.1 1.3 1.2 1.1 1.0 
83538 2.6 2.5 2.3 2.1 2.1 2.2 2.3 2.4 2.6 2.4 2.3 2.5 
83543 1.3 1.2 1.1 1.0 0.8 0.9 1.1 1.3 1.7 1.7 1.6 1.6 
83488 1.5 1.6 1.5 1.5 1.5 1.4 1.5 1.6 1.7 1.6 1.4 1.5 
83591 1.1 1.0 1.0 0.9 1.0 1.0 1.1 1.2 1.2 1.1 1.0 1.0 
83492 0.8 0.9 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.7 0.9 0.8 0.8 0.7 
83642 1.8 1.7 1.5 1.3 1.2 1.1 1.4 1.7 1.8 1.7 1.8 1.9 

Fonte: Autoria Própria. 

Tabela 8: Pressão (kPa). 

Posto Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

83597 101.1 101.1 101.0 101.2 101.4 101.6 101.7 101.7 101.6 101.3 101.1 101.0 
83648 100.9 100.9 100.9 101.1 101.3 101.5 101.6 101.5 101.4 101.2 101.0 100.9 
83689 88.8 88.9 88.9 89.0 89.1 89.3 89.3 89.2 89.1 89.0 88.8 88.8 
83587 91.6 91.6 91.6 91.7 91.9 92.0 92.1 92.0 91.9 91.7 91.5 91.5 
83592 94.4 94.5 94.5 94.7 94.8 95.0 95.2 95.0 94.9 94.6 94.5 94.4 
83027 99.2 99.1 99.4 99.4 99.7 99.9 100.0 99.8 99.6 99.4 99.2 99.2 
83589 93.7 93.7 93.8 93.9 94.1 94.3 94.3 94.2 94.1 93.9 93.7 93.7 
83037 96.4 96.4 96.5 96.7 96.8 96.9 97.0 96.9 96.9 96.5 96.4 96.4 
83538 87.1 87.1 87.1 87.2 87.3 87.4 87.5 87.4 87.3 87.1 87.0 87.0 
83543 98.8 98.8 98.8 98.9 99.2 99.3 99.4 99.4 99.2 99.0 98.7 98.7 
83488 89.3 89.4 89.5 89.5 89.7 89.7 89.8 89.7 89.6 89.4 89.4 89.4 
83591 91.7 91.7 91.8 91.8 92.0 92.1 92.2 92.1 92.0 91.9 91.7 91.7 
83492 97.2 97.3 97.3 97.4 97.6 97.8 97.9 97.8 97.7 97.4 97.2 97.2 
83642 93.5 93.5 93.5 93.7 93.8 94.0 94.0 94.0 93.8 93.6 93.5 93.4 

Fonte: Autoria Própria. 
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APÊNDICE D – PARÂMETROS FIXOS 

Tabela 9: Valores adotados de albedo. 

Uso Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

FlorRas 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 
FlorProf 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 
AgrRas 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 
AgrProf 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 
CamRas 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 
CamProf 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 
Varzeas 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

ASI 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 
Agua 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 

Fonte: Autoria Própria. 

Tabela 10: Valores adotados de índice de área foliar. 

Uso Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

FlorRas 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
FlorProf 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
AgrRas 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
AgrProf 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
CamRas 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
CamProf 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
Varzeas 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

ASI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Agua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fonte: Autoria Própria. 

Tabela 11: Valores adotados de índice de altura de vegetação. 

Uso Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

FlorRas 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 
FlorProf 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 
AgrRas 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
AgrProf 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
CamRas 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 
CamProf 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 
Varzeas 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

ASI 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 
Agua 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

Fonte: Autoria Própria. 

Tabela 12: Valores adotados de índice de resistência superficial. 

Uso Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

FlorRas 40 40 40 50 60 70 60 50 40 40 40 40 
FlorProf 40 40 40 50 60 70 60 50 40 40 40 40 
AgrRas 40 40 40 50 60 70 60 50 40 40 40 40 
AgrProf 40 40 40 50 60 70 60 50 40 40 40 40 
CamRas 40 40 40 50 60 70 60 50 40 40 40 40 
CamProf 40 40 40 50 60 70 60 50 40 40 40 40 
Varzeas 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

ASI 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
Agua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fonte: Autoria Própria.  
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APÊNDICE E – PARÂMETROS CALIBRADOS 

Tabela 13 - Parâmetros calibrados para a sub-bacia 1. 

Uso Wm b Kbas Kint XL CAP Wc 

FlorRas 595.2 1.35 4.95 21.98 0.6 0 0.1 
FlorProf 968 0.77 3.91 25.72 0.6 0 0.1 
AgrRas 200.4 0.14 4.04 23.24 0.6 0 0.1 
AgrProf 506.4 0.2 3.83 9.05 0.6 0 0.1 
CamRas 495.6 0.57 4.75 19.37 0.6 0 0.1 
CamProf 528.8 0.85 4.78 15.53 0.6 0 0.1 
Varzeas 552.6 0.52 4.43 17.72 0.6 0 0.1 

ASI 51 1.23 2.17 22.1 0.6 0 0.1 
Agua 0 0 0 0 0 0 0 
CS 19.23 

      
CI 137.5 

      
CB 2898 

      
QB_M3/SKM2 0.01 

      

Fonte: Autoria Própria. 

Tabela 14 - Parâmetros calibrados para a sub-bacia 2. 

Uso Wm b Kbas Kint XL CAP Wc 

FlorRas 690.8 0.19 4.64 23.01 0.6 0 0.1 
FlorProf 858.4 0.49 4.8 11.27 0.6 0 0.1 
AgrRas 561.6 0.19 3.8 24.17 0.6 0 0.1 
AgrProf 968.8 0.95 0.52 34.25 0.6 0 0.1 
CamRas 596.4 0.96 1.71 18.42 0.6 0 0.1 
CamProf 828.8 0.87 2.95 18.42 0.6 0 0.1 
Varzeas 480.2 0.3 2.68 28.14 0.6 0 0.1 

ASI 128.1 0.51 2.59 9.22 0.6 0 0.1 
Agua 0 0 0 0 0 0 0 
CS 19.25 

      
CI 183.5 

      
CB 3404 

      
QB_M3/SKM2 0.01 

      

Fonte: Autoria Própria. 

Tabela 15 - Parâmetros calibrados para a sub-bacia 3. 

Uso Wm b Kbas Kint XL CAP Wc 

FlorRas 381.2 1.26 3.23 27.21 0.6 0 0.1 
FlorProf 824.8 0.24 2.15 9.54 0.6 0 0.1 
AgrRas 571.2 0.28 2.85 32.81 0.6 0 0.1 
AgrProf 1008 0.22 1.26 10.42 0.6 0 0.1 
CamRas 482.4 0.81 1.96 11.7 0.6 0 0.1 
CamProf 874.4 1.14 1.69 19.78 0.6 0 0.1 
Varzeas 294.2 1.56 1.27 20.2 0.6 0 0.1 

ASI 116.7 0.43 4.52 18.7 0.6 0 0.1 
Agua 0 0 0 0 0 0 0 
CS 19.11 

      CI 171.1 
      CB 6821.8 
      QB_M3/SKM2 0.01 
      

Fonte: Autoria Própria. 
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Tabela 16 - Parâmetros calibrados para a sub-bacia 4. 

Uso Wm b Kbas Kint XL CAP Wc 

FlorRas 268.8 1.4 0.45 4.93 0.6 0 0.1 
FlorProf 764.8 0.47 3.28 11.48 0.6 0 0.1 
AgrRas 449.6 0.29 3.39 33.27 0.6 0 0.1 
AgrProf 584.8 0.11 4.88 23.73 0.6 0 0.1 
CamRas 300.4 0.24 2.13 14.28 0.6 0 0.1 
CamProf 761.6 0.78 2.33 36.32 0.6 0 0.1 
Varzeas 374 0.46 3.17 5.85 0.6 0 0.1 

ASI 173.8 0.14 2.87 15.8 0.6 0 0.1 
Agua 0 0 0 0 0 0 0 
CS 18.47 

      CI 116 
      CB 4581.6 
      QB_M3/SKM2 0.01 
      

Fonte: Autoria Própria. 

Tabela 17 - Parâmetros calibrados para a sub-bacia 5. 

Uso Wm b Kbas Kint XL CAP Wc 

FlorRas 268.8 1.4 0.45 4.93 0.6 0 0.1 
FlorProf 764.8 0.47 3.28 11.48 0.6 0 0.1 
AgrRas 449.6 0.29 3.39 33.27 0.6 0 0.1 
AgrProf 584.8 0.11 4.88 23.73 0.6 0 0.1 
CamRas 300.4 0.24 2.13 14.28 0.6 0 0.1 
CamProf 761.6 0.78 2.33 36.32 0.6 0 0.1 
Varzeas 374 0.46 3.17 5.85 0.6 0 0.1 

ASI 173.8 0.14 2.87 15.8 0.6 0 0.1 
Agua 0 0 0 0 0 0 0 
CS 18.47 

      CI 116 
      CB 4581.6 
      QB_M3/SKM2 0.01 
      

Fonte: Autoria Própria. 

Tabela 18 - Parâmetros calibrados para a sub-bacia 6. 

Uso Wm b Kbas Kint XL CAP Wc 

FlorRas 136.8 1.48 4.14 12.43 0.6 0 0.1 
FlorProf 616 0.23 2.67 31 0.6 0 0.1 
AgrRas 294 0.96 2.89 29.86 0.6 0 0.1 
AgrProf 865.6 1.36 4.92 32.77 0.6 0 0.1 
CamRas 136 1.16 3.94 10.69 0.6 0 0.1 
CamProf 696.8 1.23 3.82 22.38 0.6 0 0.1 
Varzeas 198.2 1.34 2.91 29.26 0.6 0 0.1 

ASI 119.9 0.37 2.5 12.41 0.6 0 0.1 
Agua 0 0 0 0 0 0 0 
CS 15.46 

      CI 144.8 
      CB 4186 
      QB_M3/SKM2 0.01 
      

Fonte: Autoria Própria. 
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Tabela 19 - Parâmetros calibrados para a sub-bacia 7. 

Uso Wm b Kbas Kint XL CAP Wc 

FlorRas 247.6 0.88 4.19 18.73 0.6 0 0.1 
FlorProf 645.6 0.9 4.23 22.49 0.6 0 0.1 
AgrRas 420 1.35 2.54 18.82 0.6 0 0.1 
AgrProf 907.2 0.13 3.34 12.65 0.6 0 0.1 
CamRas 248.4 0.92 4.36 24.9 0.6 0 0.1 
CamProf 919.2 0.82 4.46 26.37 0.6 0 0.1 
Varzeas 209.2 1.22 1.94 17.9 0.6 0 0.1 

ASI 126.2 0.6 1.78 10.64 0.6 0 0.1 
Agua 0 0 0 0 0 0 0 
CS 9.5 

      CI 163.1 
      CB 5218.7 
      QB_M3/SKM2 0.01 
      

Fonte: Autoria Própria. 

Tabela 20 - Parâmetros calibrados para a sub-bacia 8. 

Uso Wm b Kbas Kint XL CAP Wc 

FlorRas 600.8 0.79 1.75 37.99 0.6 0 0.1 
FlorProf 685.6 1.16 4.61 16.25 0.6 0 0.1 
AgrRas 397.6 0.39 2.04 30.88 0.6 0 0.1 
AgrProf 982.4 0.23 3 20.28 0.6 0 0.1 
CamRas 457.6 1.05 3.84 37.78 0.6 0 0.1 
CamProf 878.4 0.85 2.3 30.82 0.6 0 0.1 
Varzeas 349.8 0.49 0.95 5.45 0.6 0 0.1 

ASI 111.6 0.91 1.38 27.04 0.6 0 0.1 
Agua 0 0 0 0 0 0 0 
CS 16 

      CI 159.2 
      CB 9446.1 
      QB_M3/SKM2 0.01 
      

Fonte: Autoria Própria. 

Tabela 21 - Parâmetros calibrados para a sub-bacia 9. 

Uso Wm b Kbas Kint XL CAP Wc 

FlorRas 690.8 0.19 4.64 23.01 0.6 0 0.1 
FlorProf 858.4 0.49 4.8 11.27 0.6 0 0.1 
AgrRas 561.6 0.19 3.8 24.17 0.6 0 0.1 
AgrProf 968.8 0.95 0.52 34.25 0.6 0 0.1 
CamRas 596.4 0.96 1.71 18.42 0.6 0 0.1 
CamProf 828.8 0.87 2.95 18.42 0.6 0 0.1 
Varzeas 480.2 0.3 2.68 28.14 0.6 0 0.1 

ASI 128.1 0.51 2.59 9.22 0.6 0 0.1 
Agua 0 0 0 0 0 0 0 
CS 19.25 

      CI 183.5 
      CB 3404 
      QB_M3/SKM2 690.8 0.19 4.64 23.01 0.6 0 0.1 

Fonte: Autoria Própria. 
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Tabela 22 - Parâmetros calibrados para a sub-bacia 10. 

Uso Wm b Kbas Kint XL CAP Wc 

FlorRas 469.2 1.19 3.14 19.15 0.6 0 0.1 
FlorProf 495.2 0.96 4.51 29.71 0.6 0 0.1 
AgrRas 439.6 1.4 0.93 29.12 0.6 0 0.1 
AgrProf 776 0.13 1.56 16.07 0.6 0 0.1 
CamRas 591.2 1.43 0.39 26.97 0.6 0 0.1 
CamProf 482.4 0.74 4.47 31.52 0.6 0 0.1 
Varzeas 582.4 1.2 2.2 35.05 0.6 0 0.1 

ASI 87.6 0.76 2.96 26.21 0.6 0 0.1 
Agua 0 0 0 0 0 0 0 
CS 19.45 

      CI 131.2 
      CB 3454.6 
      QB_M3/SKM2 0.01 
      

Fonte: Autoria Própria. 

Tabela 23 - Parâmetros calibrados para a sub-bacia 11. 

Uso Wm b Kbas Kint XL CAP Wc 

FlorRas 298.8 0.74 1.22 21.03 0.6 0 0.1 
FlorProf 631.2 0.62 0.76 20.33 0.6 0 0.1 
AgrRas 664 1.34 0.16 23.01 0.6 0 0.1 
AgrProf 685.6 1.13 3.13 11.86 0.6 0 0.1 
CamRas 545.2 1.09 3.63 27.89 0.6 0 0.1 
CamProf 792 0.19 2.86 12.46 0.6 0 0.1 
Varzeas 518.4 0.66 0.64 19.29 0.6 0 0.1 

ASI 167.4 0.26 0.46 19.13 0.6 0 0.1 
Agua 0 0 0 0 0 0 0 
CS 19.44 

      CI 158.2 
      CB 1796.3 
      QB_M3/SKM2 0.01 
      

Fonte: Autoria Própria. 

Tabela 24 - Parâmetros calibrados para a sub-bacia 12. 

Uso Wm b Kbas Kint XL CAP Wc 

FlorRas 566.4 0.85 1.11 25.79 0.6 0 0.1 
FlorProf 882.4 0.27 4.25 18.02 0.6 0 0.1 
AgrRas 552.4 1.21 1.14 25.63 0.6 0 0.1 
AgrProf 841.6 0.27 4.39 16.89 0.6 0 0.1 
CamRas 344 0.53 2.21 38.29 0.6 0 0.1 
CamProf 790.4 0.13 3.34 24.93 0.6 0 0.1 
Varzeas 286.6 0.68 2.09 10.69 0.6 0 0.1 

ASI 63.5 0.82 0.62 17.88 0.6 0 0.1 
Agua 0 0 0 0 0 0 0 
CS 14.85 

      CI 105.4 
      CB 7962.6 
      QB_M3/SKM2 0.01 
      

Fonte: Autoria Própria. 

 
 


