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Um modelo hidrológico pode ser definido como uma representação matemática do 

fluxo de água e seus constituintes sobre alguma parte da superfície e/ou subsuperfície 

terrestre. Há uma estreita relação entre a modelagem hidrológica, a biológica e a 

ecológica, pois o transporte de materiais pela água é influenciado por atividades 

biológicas que podem aumentar ou diminuir a quantidade desses materiais na água, e o 

regime do fluxo de água pode afetar diversos habitats. Além disso, a hidrologia está 

estreitamente relacionada às condições climáticas e, portanto, modelos hidrológicos e 

atmosféricos deveriam estar acoplados, sendo que, na prática, um estreito acoplamento 

torna-se bastante difícil, uma vez que modelos atmosféricos trabalham com resoluções 

espaciais muito maiores que as utilizadas na modelagem hidrológica (Maidment, 1993). 

A bacia hidrográfica é o objeto de estudo da maioria dos modelos hidrológicos, 

reunindo as superfícies que captam e despejam água sobre um ou mais canais de 

escoamento que desembocam numa única saída. A bacia pode constituir a unidade 

espacial para modelos agregados que consideram as propriedades médias para toda a 

bacia, ou então, pode ser subdividida segundo diversas abordagens a fim de considerar 

suas características espacialmente distribuídas. 

Para melhor entender os modelos hidrológicos, é necessário analisar os componentes 

envolvidos no ciclo hidrológico. A água é agente essencial no processo produtivo, aqui 

entendido como fixação do carbono atmosférico pelas plantas superiores. A folha de 

uma planta é o principal órgão responsável pela fotossíntese e é também o responsável 

pelo controle sobre o ciclo hidrológico através dos estômatos. Pode-se verificar uma 

estreita relação entre os ciclos da água e do carbono. A Figura 2.1 mostra 

esquematicamente os principais componentes envolvidos no ciclo hidrológico. 
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Figura 2.1 – Diagrama dos principais componentes do ciclo hidrológico. 

Do ponto de vista hidrológico, o solo pode ser entendido como um reservatório, cujo 

volume de água armazenado pode ser bastante variável no tempo, dependendo de 

muitos fatores. O balanço de água no solo pode ser resolvido computando-se todas as 

entradas e as saídas do sistema. 

A principal entrada de água no sistema é a precipitação. Considerando a existência de 

uma cobertura vegetal sobre o solo, a água da chuva é primeiramente interceptada pelo 

dossel (a água poderá também atingir diretamente o solo ou corpos d’água). Esta água 

interceptada pode então ser evaporada. Da água que chega até a superfície do solo, parte 

é infiltrada (entra no perfil de solo) e parte pode escoar superficialmente. A água 

infiltrada irá se redistribuir ao longo do perfil de solo. Simultaneamente à entrada de 

água no solo, a água pode estar sendo evaporada pela superfície ou retirada do solo 

pelas raízes e transpirada pelas folhas do dossel. A água pode ainda descer o perfil de 

solo e chegar ao lençol freático, ou, em algumas situações, pode haver um fluxo 

ascendente de água no solo. 

Em terrenos declivosos, pode ocorrer também um fluxo lateral sub-superficial. Este 

processo é ilustrado na Figura 2.2. No terreno, pode se formar canais por onde a água 

escoa preferencialmente. Estes canais podem escoar água somente durante um evento de 

chuva ou durante algum tempo depois, cessando o escoamento tão logo a água infiltre 



no solo (curso influente). Outros canais, por sua vez, permanecem constantemente 

escoando água (curso efluente) a menos que, por algum motivo, o nível do lençol 

freático venha a baixar fazendo que o canal fique acima da zona de saturação. 
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Figura 2.2 – Componentes do balanço de água no solo considerando o declive do 

terreno. 

A variação de umidade dentro do perfil de solo pode ser contabilizada através de um 

balanço de massa, onde são computadas as entradas e saídas de água no sistema. De 

modo bastante simplista, o balanço de água no solo pode ser resumido em 

0int s p saída entradaP E E E Q Q θ− − − − + − ∆ = , (1.1) 

onde P é a precipitação (chuva, neve ou neblina), Eint é a água interceptada pelo dossel 

que posteriormente é evaporada, Es é a evaporação do solo, Ep é a transpiração pelas 

plantas, Qsaída é o escoamento de água para fora do sistema, Qentrada é o escoamento de 

água para dentro do sistema (fluxo ascendente, escoamento superficial e subsuperficial 

de elementos à montante) e ∆θ é variação do estoque de água no solo. O termo P − I é 

geralmente chamado de precipitação líquida, ou seja, refere-se a parte da precipitação 

que realmente chega à superfície do solo. Os termos Eint + Es + Ep são denominados 

evapotranspiração. A equação de balanço pode ser utilizada para eventos simples de 



precipitação ou para uma série temporal, embora as escalas temporais de cada um dos 

processos possam ser consideravelmente diferentes. 

Neste capítulo, são abordadas questões básicas relacionadas à modelagem hidrológica. 

Inicialmente, são apresentados conceitos gerais de modelagem, definindo-se as 

variáveis envolvidas e os tipos de modelos existentes. Em seguida, são discutidos 

alguns problemas relativos à escala e à discretização espacial em modelos hidrológicos. 

Por fim, são apresentados alguns aspectos da análise morfométrica de bacias 

hidrográficas, destacando-se a hierarquização da rede de drenagem. 

2.1 Uma visão geral sobre modelos 

Um modelo pode ser considerado como uma representação simplificada da realidade, 

auxiliando no entendimento dos processos que envolvem esta realidade. Os modelos 

estão sendo cada vez mais utilizados em estudos ambientais, pois ajudam a entender o 

impacto das mudanças no uso e cobertura da terra e prever alterações futuras nos 

ecossistemas. 

Os processos ambientais no mundo real são geralmente bastante complexos e são 

tipicamente tridimensionais e dependentes do tempo. Tal complexidade pode incluir 

comportamentos não lineares e componentes estocásticos sobre múltiplas escalas de 

tempo e espaço. Pode-se haver um entendimento qualitativo de um processo particular, 

mas o entendimento quantitativo pode ser limitado. A possibilidade de expressar os 

processos físicos como um conjunto de equações matemáticas detalhadas pode não 

existir, ou as equações podem ser muito complexas, exigindo simplificações para seu 

uso (Steyaert, 1993). 

Além disso, limitações computacionais ou a maneira na qual as equações matemáticas 

são convertidas em processos numéricos discretos, levam à parametrização de processos 

complexos em escalas muito detalhadas que podem não ser explicitamente 

representadas no modelo. Em alguns casos, esses conjuntos de equações podem ser 

vistos como uma coleção de hipóteses que conectam entradas e saídas do sistema. Esse 

conjunto de equações parametrizadas representa a melhor aproximação do modelador 

para explicar esses processos, considerando todas essas restrições. Entretanto, é 



importante reconhecer que um modelo ambiental é, no melhor caso, apenas uma 

representação dos processos do mundo real (Steyaert, 1993). Um mesmo processo pode 

ser representado de diferentes maneiras, sendo algumas mais apropriadas para 

determinados casos. Assim, não existe um modelo único que seja o melhor e sim, pode 

existir aquele que melhor descreve um fenômeno. 

De maneira geral, um modelo é um sistema de equações e procedimentos compostos por 

variáveis e parâmetros. Os parâmetros mantêm seu valor inalterado durante todo o 

processo estudado. Assim, um parâmetro possui o mesmo valor para todos os intervalos 

de tempo, o que não significa que ele não possa variar espacialmente. Por outro lado, as 

variáveis podem mudar ao longo do tempo que o modelo estiver sendo executado. 

Num modelo, podem ser distinguidos três tipos de variáveis. A primeira, chamada 

variável de estado, é o foco de estudo do modelo. Há sempre uma equação diferencial 

relacionada a esta variável. O estado de um sistema pode ser descrito apenas checando-

se o valor de cada variável de estado. Como exemplo, na modelagem do balanço de 

água no solo, uma variável de estado pode ser o conteúdo de água no solo. O segundo 

tipo de variável num modelo é a variável processo ou simplesmente processo, também 

chamada de fluxo. Os fluxos são as entradas e saídas das variáveis de estado. 

Tipicamente, os fluxos são calculados como função das variáveis de estado e das 

variáveis impulsionadoras ou forçantes (descritas a seguir). Também os parâmetros 

podem ser utilizados no cálculo dos fluxos. Exemplificando, a taxa de infiltração do 

solo pode ser considerada uma variável processo que altera o conteúdo de água no solo. 

O terceiro e último tipo é a variável forçante que é usada no modelo mas não é 

calculada por ele e, dessa forma, a variação desta variável deve ser explicitada para o 

modelo. Esta variável pode representar um fluxo (fluxo forçante) ou um estoque externo 

ao modelo (estoque forçante) que alimenta o modelo funcionando como um propulsor. 

A chuva e o aqüífero não confinado são, respectivamente, exemplos típicos de fluxo e 

estoque forçante em modelos de balanço de água no solo. A variável forçante pode atuar 

ainda como um modulador/controlador de fluxos no modelo, como acontece, por 

exemplo, com o vento que pode influenciar na taxa de evaporação do solo. 



A Figura 2.3 mostra uma representação esquemática de um modelo hipotético bastante 

simples. Neste esquema, pode-se observar 2 variáveis de estado (E1 e E2), 4 processos 

(P1, P2, P3 e P4) e 3 variáveis forçantes (F1, F2 e F3). A variável E1 recebe um fluxo F1 

que impulsiona o modelo. E1 transfere parte de seu estoque para E2, sendo o fluxo de 

transferência representado por P1. E2 retorna parte de seu estoque novamente para E1 

mas com um fluxo P2, controlado por F3. Além disso, um estoque forçante F2 transfere 

uma quantidade (P3) de seu estoque ilimitado para E2. Considera-se também que parte 

do estoque de E2 é perdido para fora do sistema, o que acontece segundo um fluxo P4. 

Várias relações podem ser estabelecidas entre os componentes deste modelo. 

Considerando-se uma variação no tempo dt, a variação no estoque das variáveis de 

estado é dada por 

1
1 1 2

dE
F P P

dt
= − + , (1.2) 

2
1 2 3 4

dE
P P P P

dt
= − + − . (1.3) 

Pode-se considerar ainda que 

1 ( )F f t= , (1.4) 

2 ( )F f t= , (1.5) 

3 ( )F f t= , (1.6) 

1 1 2( , )P f E E= , (1.7) 

2 1 2 3( , , )P f E E F= , (1.8) 

3 2 2( , )P f E F= , (1.9) 

4 2( )P f E= . (1.10) 
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Figura 2.3 – Representação de um modelo hipotético. 

A importância em se identificar cada tipo de variável presente num modelo está no fato 

de que esta definição influenciará a escolha da estrutura de dados durante a 

implementação deste modelo. O valor das variáveis de estado deve ser armazenado a 

cada iteração do modelo caso se deseje fazer o acompanhamento desta variável ao longo 

do tempo. Por outro lado, os fluxos, que são recalculados a cada instante, não 

necessitam que seus valores históricos (memória temporal) sejam armazenados, 

podendo ser permanentemente perdidos após cada cálculo. Por exemplo, num modelo 

hidrológico de distribuição de água no solo, em que se deseja estudar a dinâmica de 

água, a quantidade de água em diferentes pontos do perfil deve ser guardada a cada 

intervalo de tempo. Nesse caso, os fluxos de troca de água entre esses pontos não 

precisam ser armazenados. Por outro lado, num modelo de balanço hídrico, as taxas de 

evapotranspiração, que são fluxos, são importantes para se entender os processos 

envolvidos nesse balanço. 

2.2 Classificação dos modelos 

Discussões sobre aspectos relacionados à classificação de modelos podem ser 

encontradas em Maidment (1993), Vertessy et al. (1993) e Tucci (1998). 

Os modelos podem ser classificados sob diferentes aspectos. Comumente, os modelos 

são classificados, dentre outras formas, de acordo com o tipo de variáveis utilizadas na 

modelagem (estocásticos ou determinísticos), o tipo de relações entre essas variáveis 

(empíricos ou baseados em processos), a forma de representação dos dados (discretos 



ou contínuos), a existência ou não de relações espaciais (pontuais ou distribuídos), e a 

existência de dependência temporal (estáticos ou dinâmicos). 

Um modelo é dito estocástico quando pelo menos uma das variáveis envolvidas tem 

comportamento aleatório. Caso os conceitos de probabilidade não sejam considerados 

durante elaboração de um modelo, este será denominado determinístico. Note, no 

entanto, que uma variável de entrada pode ser aleatória, mas o modelo ainda assim é 

determinístico quando cada valor de entrada produz um único valor de saída. Sistemas 

multivariados não-lineares podem levar a resultados caóticos que erroneamente são 

interpretados como variáveis aleatórias. 

Os modelos podem ser empíricos, quando utilizam relações baseadas em observações. 

Em geral, estes modelos são bastante simples e úteis no dia a dia. No entanto, são pouco 

robustos, uma vez que são específicos para a região e condições para as quais as 

relações foram estimadas. Além disso, os modelos empíricos não possibilitam fazer 

simulações de mudanças em condições para os quais o modelo não previu, tais como, 

chuvas extremamente altas, mudança de uso do solo, etc. Os modelos podem ser 

também baseados em processos e, em geral, são mais complexos que os empíricos, uma 

vez que procuram descrever todos os processos que envolvem determinado fenômeno 

estudado. Por exemplo, o cálculo da variação do nível do lençol freático é bastante 

complexo e tem a necessidade de envolver o uso de modelos detalhados e 

multivariados, que geralmente requerem um bom conjunto de informações e uma 

parametrização cuidadosa antes que eles possam ser executados. Os modelos baseados 

em processo podem ser subdivididos em modelos conceituais e modelos físicos. Os 

conceituais são modelos que fazem uso de equações empíricas (e por isso também são 

chamados de modelos semi-empíricos) mas que descrevem o sistema segundo as leis da 

física. Já os modelos físicos, utilizam as principais equações diferenciais do sistema 

físico na representação dos processos e seus parâmetros possuem um significado físico e 

portanto podem ser estimados através de medidas reais. 

Apesar dos fenômenos naturais variarem continuamente no tempo, na maioria das 

vezes, estes fenômenos são representados por modelos discretos. A escolha do intervalo 

de tempo (passo) no qual o modelo será executado depende basicamente do fenômeno 

estudado, da disponibilidade de dados e da precisão desejada nos resultados. Em geral, 



quanto menor o intervalo de tempo maior será a precisão dos resultados, aumentando 

também o custo computacional para geração destes resultados. 

Os modelos podem ser classificados ainda como pontuais (concentrados ou agregados) 

ou distribuídos. Em modelos pontuais, considera-se que todas as variáveis de entrada e 

de saída são representativas de toda área estudada. Por outro lado, os modelos 

distribuídos consideram a variabilidade espacial encontrada nas diversas variáveis do 

modelo. De maneira geral, alguma discretização do espaço é feita e conseqüentemente 

cada elemento discreto pode ser tratado como um ponto que representa 

homogeneamente toda sua área. Modelos distribuídos mais realísticos consideram 

também a existência de relação espacial entre elementos vizinhos (relação topológica). 

Finalmente, os modelos podem ser estáticos quando, com um conjunto de dados de 

entrada produz-se um resultado oriundo da solução das equações do modelo em um 

único passo. Já modelos dinâmicos utilizam o resultado de uma iteração como entrada 

para uma próxima iteração. 

A escolha de um determinado tipo de modelo deve ser feita com base na aplicação que 

se deseja e na disponibilidade de dados básicos. O uso de modelos hidrológicos 

distribuídos físicos se baseia no argumento de que este tipo de modelo é o que melhor 

representa os processos físicos dentro de uma bacia hidrográfica e é inerentemente 

superior a um modelo agregado (Beven, 1991). Por outro lado, os modelos hidrológicos 

distribuídos físicos necessariamente requerem uma quantidade bastante extensa e 

detalhada de informação sobre a bacia de modo a realizar uma boa parametrização do 

modelo. Beven (1991) sugere que este tipo de modelo é mais apropriado para explorar 

as interações entre os processos e simular os efeitos de futuras mudanças de uso da 

terra. O mesmo autor, em outra publicação (Beven, 1989), discute as limitações 

existentes nos modelos físicos quando utilizados em predições hidrológicas. 

Basicamente, muitos modelos ditos “físicos” não explicam as simplificações utilizadas 

na solução das equações do modelo, e nem tampouco discutem os problemas de 

dimensionalidade na calibração de um parâmetro. O autor, ainda, chama a atenção ao 

fato de que as equações físicas básicas do modelo geralmente são definidas para 

condições homogêneas e bem controladas, e sua generalização não observa a 

heterogeneidade natural dos elementos envolvidos na modelagem. 



2.3 Considerações sobre escala 

Os modelos geralmente descrevem processos com diferentes níveis de detalhamento 

espacial e diferentes escalas de tempo. Um modelo pode ser detalhado, apropriado a 

pequenos intervalos de tempo e espaço, ou ser mais simples e genérico, podendo 

simular o comportamento de regiões inteiras e/ou períodos de tempo mais longos 

(décadas, séculos). Alguns processos podem ser simulados considerando-se intervalos 

de tempo bastante pequenos (minutos, horas e dias) e escalas espaciais muito detalhadas 

(estômato, folha, planta), mas os resultados podem ser generalizados para intervalos de 

tempo maiores (dias, meses, estações, anos, décadas) e escalas espaciais menos 

detalhadas (dossel, comunidade, região). A Figura 2.4 ilustra as escalas temporais 

encontradas nos vários processos relacionados à modelagem terrestre e atmosférica. A 

atmosfera e a vegetação estão acopladas com um ciclo de rápida resposta dada pelo 

particionamento da radiação solar incidente e subseqüente circulação de umidade e 

calor. A atmosfera também está acoplada, porém em escalas temporais mais amplas, 

com os ciclos biogeoquímicos e hidrológicos, e com o solo (Steyaert, 1993). 
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Figura 2.4 – Escalas temporais relativas os processos de acoplamento entre os vários 

elementos da Terra. 

Baseado em Hall et al. (1988) 

Em escalas de tempo muito pequenas (segundos), os processos são dominados pelas 

interações entre a biosfera e a atmosfera. Entre estes processos, que ocorrem em 

intervalos de segundos dentro de um ciclo diurno, estão as trocas de calor, de momento 

(vento), de radiações, de CO2 e de água. O resultado dessas trocas refletem no balanço 

de energia da superfície terrestre, no teor de umidade do solo, na temperatura do solo e 

no comportamento das plantas (Steyaert, 1993). 



A grande maioria dos processos que ocorrem na superfície terrestre é caracterizada por 

escalas de tempo da ordem de segundos a dias. O conceito de continuum solo-planta-

atmosfera é fundamental para a modelagem de processos relacionados à troca de energia 

e água. A troca de energia nesses processos biofísicos é função de características da 

superfície, tais como, o albedo, o tipo de vegetação e a rugosidade da superfície. Um 

dos grandes desafios da modelagem é gerar estimativas confiáveis ao nível regional 

baseando-se em extrapolações de resultados detalhados obtidos em nível local (Steyaert, 

1993). 

A escolha da escala espacial e temporal do modelo deve ser feita em termos de um nível 

apropriado de conceitualização dos processos hidrológicos que seja compatível, como 

um todo, com o fenômeno observado (Rodríguez-Iturbe e Gupta, 1983; Bergström e 

Graham, 1998). Para Klemeš (1983), a escala correta é aquela que combina fatores 

empíricos e conhecimento teórico disponível para a mais detalhada escala que permita 

uma síntese matemática. Para Gupta e Waymire (1983), o essencial é representar as 

feições, as interações dinâmicas e o comportamento geral na escala da bacia 

hidrográfica, sendo a condutividade hidráulica do solo e a rugosidade do canal de 

drenagem as características mais importantes na modelagem hidrológica. 

Abbot et al. (1986a) consideram que os modelos distribuídos com base física requerem 

uma grande quantidade de dados e que as medidas de alguns parâmetros críticos do 

modelo não estão disponíveis, a menos que um sofisticado experimento de campo seja 

realizado para se conseguir estes dados. Nesse caso, novamente haveria um problema de 

escala, pois muitas medidas são pontuais e os modelos necessitam desses dados 

espacializados para toda a bacia hidrográfica. Entretanto, os mesmos autores 

reconhecem que o sensoriamento remoto poderia fornecer, a custo relativamente baixo, 

grandes quantidades de dados distribuídos espacial e temporalmente, ou integrados em 

várias escalas, especialmente os parâmetros relacionados à vegetação. Técnicas de 

sensoriamento remoto poderiam ser também utilizadas para compatibilizar as escalas 

das medidas de campo e do modelo, através do cálculo do valor médio para a área de 

referência (por exemplo, a célula de uma grade). 



2.4 Discretização de bacias hidrográficas 

Muitos modelos hidrológicos podem ser encontrados na literatura. Em geral, estes 

modelos devem descrever a distribuição espacial da precipitação, as perdas por 

interceptação, evaporação, o movimento da água no solo causado pela infiltração, 

percolação, entrada e saída de água subterrânea, e o escoamento superficial, sub-

superficial e nos canais de escoamento. Os modelos hidrológicos procuram simular o 

percurso da água desde a precipitação até a saída da água do sistema, seja por 

escoamento para fora da bacia hidrográfica, seja por evapotranspiração. 

Os processos hidrológicos são contínuos no tempo e no espaço. No entanto, algum grau 

de discretização é requerido pelos modelos hidrológicos. 

Discretização espacial 

A forma mais comum de tratar uma bacia hidrográfica é considerá-la um sistema 

agregado com propriedades espacialmente homogêneas, desprezando-se a variabilidade 

espacial natural da bacia e as relações existentes entre seus componentes. Modelos deste 

tipo são denominados pontuais, pelo fato de suas feições espaciais serem representadas 

com dimensão zero. Caso se deseje um maior detalhamento dos processos dentro da 

bacia hidrográfica é necessário proceder a uma subdivisão da mesma. 

Conceitualmente, o espaço pode ser discretizado segundo duas abordagens distintas. Na 

primeira, a divisão é feita em partes reconhecíveis, as quais são denominadas objetos e 

podem ser representadas através de pontos, linhas ou polígonos. Ou então, o espaço 

pode também ser simplesmente fatiado formando o que se denomina campos contínuos 

(Burrough, 1998). 

O caso mais simples de discretização espacial de uma bacia hidrográfica é dividi-la em 

sub-bacias, onde cada uma constitui um sistema agregado (ponto), conectadas por 

ligações que representam os cursos d'água (Maidment, 1993). Esta abordagem é 

utilizada pelo modelo HEC-1, que é um modelo precipitação/vazão. Uma representação 

esquemática deste tipo de discretização pode ser vista na Figura 2.5. 
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Figura 2.5 – Representação de uma bacia hidrográfica dividida em sub-bacias e 

diagrama esquemático mostrando os percursos da água até a saída da bacia. 

As setas indicam que a sub-bacia se comunica diretamente com a saída 

através de um curso dágua. 

Fonte: Baseado em Maidment (1993) 

Para estudos hidrológicos que analisam fluxos superficiais e subsuperficiais, os modelos 

agregados têm pouca aplicabilidade. Como a topografia é o principal fator determinante 

nos processos de transporte de materiais, os modelos que tratam da distribuição espacial 

da água na bacia hidrográfica requerem dados baseados nas características topográficas 

desta bacia tais como, limites das bacias e sub-bacias, inclinação do terreno, 

comprimento de rampa, forma do declive, orientação das vertentes, características dos 

canais de drenagem e conexões entre áreas que definirão como a água se move através 

da paisagem (Moore et al., 1993). Estes atributos topográficos podem ser computados a 

partir de um Modelo Numérico do Terreno (MNT) usando-se uma variedade de 

técnicas. A estrutura ideal para um MNT depende do objetivo do uso do dado e de como 

este pode se relacionar com a estrutura de um modelo (Moore et al., 1991). A Figura 2.6 

ilustra as três principais formas de se estruturar um MNT: a) grades regulares; b) grades 

triangulares (TIN, triangulated irregular network); e c) curvas de nível. 
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Figura 2.6 – Representação do MNT para uma bacia hidrográfica. (a) grade regular; (b) 

TIN; (c) curvas de nível 

Uma das estruturas de dados mais amplamente utilizadas para representar um MNT 

consiste numa grade regular retangular (em geral com elementos quadrados) devido sua 

fácil implementação e alta eficiência computacional (Collins e Moon, 1981). Entretanto, 

este tipo de representação possui grandes desvantagens. Em geral, grades regulares não 

conseguem representar facilmente mudanças abruptas de elevação e o espaçamento da 

malha da grade afeta diretamente os resultados e causa grande mudança na eficiência 

computacional. Além disso, caminhos de fluxos determinados a partir de grades 

regulares utilizados em análises hidrológicas tendem a produzir linhas em zigzag e 

portanto são de certa forma não realistas (Figura 2.6a). Uma vez que grades regulares 

devem ser ajustadas de acordo com a rugosidade do terreno, estas produzem 

significativa redundância em partes mais planas do terreno (Moore et al., 1991). Grades 

triangulares são mais eficientes e flexíveis em tais circunstâncias. Grades regulares são 

estruturas mais eficientes para representar atributos do terreno. Já métodos baseados em 

curvas de nível requerem estruturas mais complexas para armazenamento dos dados e 

não apresentam nenhuma vantagem computacional, mas têm a vantagem de 

representarem explicitamente regiões de convergência e divergência (Moore et al., 

1993). 

Beven e Kirkby (1979) desenvolveram um modelo hidrológico conceitual baseado em 

grade regular chamado TOPMODEL, amplamente utilizado na previsão de 

escoamentos. Este modelo baseia-se na teoria de contribuição variável para formação do 



escoamento e estima o déficit hídrico no solo e área fonte saturada (área de contribuição 

direta) a partir de características topográficas e do solo. Uma aplicação do uso deste 

modelo para uma bacia de mesoescala pode ser encontrada em Schuler (1998). Segundo 

Moore et al. (1993), este modelo é mais comumente utilizado em análises baseadas em 

grades regulares mas podem, no entanto, serem facilmente adaptadas para métodos 

baseados em curvas de nível, como pode ser visto em Vertessy e Elsenbeer (1999). 

Grades triangulares têm sido usadas em modelagens hidrológicas dinâmicas (Palacios-

Vélez e Cuevas-Renaud, 1986). A principal dificuldade na utilização deste tipo de 

estrutura de dados se dá quando as facetas dos triângulos não possuem orientação 

(triângulos horizontais), o que dificulta a determinação das linhas de fluxo 

(Figura 2.6b). Uma discussão sobre a utilização de TINs em modelagem hidrológica 

pode ser encontrada em Moore et al. (1993). 

O método de particionamento da bacia hidrográfica baseado em curvas de nível é um 

modo natural de estruturar modelos hidrológicos e de qualidade de água uma vez que 

este particionamento é feito com base na hidráulica de fluidos através da determinação 

de linhas de fluxo (Moore et al., 1993). Esta técnica de particionamento é 

essencialmente vetorial, sendo inicialmente proposta por Onstad e Bradkensiek (1968) e 

melhorada por muitos autores (por exemplo, Maunder, 1999). Dentro deste conceito, 

um elemento de área típico é delimitado por um par de segmentos de curvas de nível e 

um par de linhas de fluxos (Figura 2.7). Nessa representação, fluxos ocorrem somente 

em uma direção dentro de cada elemento e o movimento da água dentro da bacia pode 

ser tratada como sendo unidimensional. Dois modelos hidrológicos bastante utilizados 

que utilizam esta abordagem são o TAPES-C (Moore e Grayson, 1991), o THALES 

(Grayson et al., 1992) e o TOPOG (Dawes e Short, 1988;Dawes et al., 1997; CSIRO, 

2000). Uma comparação entre este método de discretização espacial e o de grade 

regular pode ser encontrada em Rennó e Soares (2001). 
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Figura 2.7 – Definição de um elemento típico construído a partir de linhas de fluxo com 

base num MNT representado por curvas de nível. 

Cada elemento que constitui a unidade hidrológica do modelo (célula da grade, 

triângulo de um TIN ou um polígono irregular qualquer), carrega em si 3 tipos de 

informação. A primeira diz respeito a sua caracterização que é dada pelo conjunto de 

seus atributos. A segunda informação está relacionada à sua localização e representação. 

Por fim, a terceira informação é dada pelas relações topológicas, ou seja, as relações 

entre elementos (Burrough, 1998). 

Os atributos de um elemento representam seu estado. Assim, a avaliação do estado da 

bacia hidrográfica num instante qualquer do tempo com relação a um atributo pode ser 

entendida simplesmente como a visualização deste atributo para cada elemento que 

compõe a bacia. Muitos destes atributos podem funcionar como estoques, como, por 

exemplo, a umidade do solo para o qual, a cada intervalo de tempo, são avaliadas as 

entradas e as saídas, fazendo-se o balanço e chegando-se assim ao novo estado do 

elemento. Conceitualmente, este atributo pode ser interpretado como uma variável de 

estado (veja item 2.1 para definições de variáveis em modelagem). Outros atributos 

podem ser apenas informativos ou qualitativos, ou ainda representarem valores de 

parâmetros que serão utilizados nos cálculos dos balanços. 

Os atributos podem ser armazenados basicamente sobre 2 formas de acordo com a 

discretização espacial adotada para seu elemento. Atributos de elementos discretizados 

em forma de grade, são representados através de matrizes (grades) onde cada célula da 



matriz representa o atributo de um elemento, o que garante uma relação biunívoca entre 

elementos e atributos (Burrough e McDonnell, 1998). Dessa forma, dentro do conceito 

de um sistema de informação geográfica, cada atributo representa uma camada ou layer 

dentro do banco de dados (Figura 2.8). 
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Figura 2.8 – Representação matricial dos atributos. 

Elementos cuja representação espacial é feita através de pontos, linhas ou polígonos 

(representação vetorial), em geral, possuem seus atributos armazenados na forma de 

tabelas relacionais onde cada linha está associada a um único elemento através de um 

identificador (Figura 2.9). 

# elemento      Umidade       Solo       IAF

1
2
3

#2
#1

 

Figura 2.9 – Representação dos atributos na forma de tabelas relacionais 

Algumas vezes, vários elementos possuem o mesmo conjunto de atributos originados, 

por exemplo, de um mapa temático. Para se evitar a repetição desnecessária de 

informação, faz-se o uso de tabelas relacionais interligadas. A Figura 2.10 ilustra um 

exemplo onde vários elementos estão associados a uma mesma classe de solo que por 



sua vez possui uma série de atributos. Assim, basta utilizar um identificador da classe de 

solo para que os elementos estejam relacionados a seus atributos. 

#2
#1

#Solo          Textura     Umidade

1
2

# elemento        #Solo           IAF

1
2
3

1
2
2

 

Figura 2.10 – Utilização de tabelas relacionais interligadas. 

As relações topológicas entre elementos podem estar implícitas no próprio modelo de 

dados, como acontece, por exemplo, com a grade regular onde cada elemento relaciona-

se com 8 elementos ao seu redor. Em outros casos, a topologia deve ser construída e 

armazenada numa estrutura própria. 

Muitas operações podem ser feitas com o uso da topologia e a definição de direções de 

escoamento é uma delas. Nesse caso, mesmo numa grade regular, nem todas as relações 

de vizinhança são pertinentes. Dado um ponto no espaço, é necessário descobrir qual a 

direção mais provável que um fluxo deve seguir. Naturalmente, o MNT é a estrutura de 

dados mais indicada para elaboração de uma rede que indique as direções de fluxo. 

Muitos algoritmos foram desenvolvidos para elaboração automática de redes de 

drenagem a partir de MNTs discretizados em grades regulares (Burrough e McDonnell, 

1998), mas de maneira geral, esses algoritmos produzem feições artificiais e muitas 

vezes consideram as direções apenas em intervalos de 45o. Pela Figura 2.11, é possível 

observar que as direções de fluxo não representam perfeitamente as verdadeiras linhas 

de drenagem (cursos d’água). Quando as direções de fluxo, como neste caso, são 

representadas na forma de grade, onde o valor de cada elemento corresponde a uma das 

8 direções possíveis, o produto resultante é denominado LDD (local drain directions). 



 

Figura 2.11 – Direções de fluxo obtidas a partir de MNT em grade regular. 

Modelos hidrológicos distribuídos cuja discretização da bacia se baseia na detecção de 

linhas de fluxos a partir de curvas de nível, como o modelo TOPOG por exemplo, 

possuem uma topologia bastante complexa. Muitas vezes, estes modelos adotam 

restrições na direção do fluxo, de modo que apenas fluxos descendentes são 

considerados (fluxos entre elementos de um mesmo nível são desprezados), 

simplificando muito a representação topológica. No entanto, as relações entre elementos 

quase sempre não são 1:1, uma vez que um elemento pode receber o fluxo proveniente 

de mais que um elemento, e pode transferir o fluxo para mais que um elemento 

(Figura 2.12). O fluxo total de entrada é obtido pela soma das contribuições de cada 

elemento acima e o fluxo de saída é dividido entre os elementos abaixo, ponderando-se 

pelo comprimento da linha (curva de nível) de contato entre eles. 

elemento
inferior  

Figura 2.12 – Relação topológica entre elementos definida pela direção dos fluxos. 



Compartimentalização do solo 

Assim como os processos de escoamento lateral, a redistribuição da água no perfil do 

solo obedece a processos originalmente contínuos. Para descrever a natureza destes 

processos, podem-se adotar funções que modelem estes processos ao longo de todo 

perfil ou dividir o perfil em camadas ou compartimentos, adotando diferentes funções 

para modelar os processos dentro de cada camada. 

O modelo TOPMODEL (Beven et al., 1995) considera o perfil de solo como uma única 

camada, dividindo-o apenas em duas zonas: saturada e não saturada. A suposição de 

decréscimo exponencial da condutividade hidráulica é a base deste modelo, a partir da 

qual a profundidade do lençol freático (limite entre as zonas saturada e não saturada) 

pode ser estimada. 

A escolha da maneira pela qual o perfil de solo será discretizado depende basicamente 

do método numérico utilizado para resolver as equações diferenciais que modelam os 

processos dinâmicos de movimento da água dentro do perfil. Dois métodos podem ser 

utilizados: elementos finitos e diferença finita. No primeiro caso, as equações 

representam uma certa área ou volume. No segundo caso, as equações representam 

pontos. Simpson e Clement (2003), compararam a eficiência de cada um dos métodos 

na solução de fluxos saturados em duas dimensões, mostrando que a solução por 

elementos finitos pode evitar alguns erros encontrados na solução por diferenças finitas 

em grades esparsas. No entanto, é importante ressaltar, que os autores verificaram que 

ambos os métodos possuem igual eficiência na solução de problemas unidimensionais. 

De fato, segundo Simpson e Clement (2003), a escolha de um determinado método é 

extremamente pessoal e as restrições associadas ao método são facilmente aceitas e 

contornadas por quem o escolhe. 

Muitos modelos dividem os perfis de solo em camadas, regulares ou não, e o balanço de 

água é resolvido para cada uma das camadas, calculando-se os fluxos de entrada e saída 

de cada uma delas. Nesse caso, a precipitação que chega à superfície do solo é 

contabilizada como entrada na primeira camada. Este procedimento é adotado por 

muitos modelos, como por exemplo, o TOPMODEL. 



Outros modelos, como por exemplo, o WAVES  e TOPOG, resolvem o balanço d’água 

usando o método da diferença finita. Neste método, todos os parâmetros e variáveis 

estão relacionadas a um ponto dentro do perfil de solo. Nos casos em que se considera 

que o perfil é formado por camadas heterogêneas, apenas a variável potencial de água 

no solo é considerada contínua. Todas as demais variáveis (umidade do solo, a 

condutância hidráulica, etc) podem possuir uma descontinuidade do ponto considerado. 

2.5 Análise morfométrica 

Os estudos relacionados à rede de drenagem de uma bacia hidrográfica sempre foram 

muito importantes para Geomorfologia pois os cursos d’água constituem um dos 

processos mais ativos na formação da paisagem terrestre (Christofoletti, 1980). 

A análise morfométrica é utilizada para caracterizar quantitativamente uma bacia 

hidrográfica através de variáveis numéricas que podem ser obtidas diretamente de um 

mapa topográfico. Atualmente, o processo de extração destas variáveis é feito 

automaticamente a partir de modelos numéricos de terreno (MNT), usufruindo das 

ferramentas disponíveis em grande parte do sistemas de informação geográfica. Estudos 

têm demonstrado que a exatidão dos parâmetros extraídos automaticamente a partir de 

MNTs é muito próxima daquela obtida a partir de métodos manuais. Eash (1994) 

avaliou 24 características morfométricas em 10 bacias hidrográficas comparando-se os 

métodos manual e automático. Das 12 medidas morfométricas básicas, apenas a 

declividade apresentou diferença significativa entre os dois métodos, sendo subestimada 

no método automático. 

Segundo Christofoletti (1980), a análise morfométrica de bacias hidrográficas pode ser 

dividida em 4 itens. O primeiro trata da ordenação ou hierarquização da rede de 

drenagem. O segundo item, a análise linear da rede de drenagem, compreende as 

medições efetuadas ao longo das linhas de escoamento. A análise areal da bacia 

hidrográfica é o terceiro item, englobando vários índices que utilizam medições 

planimétricas, além das lineares. E, for fim, a análise hipsométrica que compreende a 

análise da distribuição altimétrica na bacia. 



Toda a análise morfométrica inicia-se pela hierarquização dos canais fluviais.Cada linha 

de drenagem pode ser categorizada de acordo com sua posição (ordem ou magnitude) 

dentro da bacia. Esta ordenação pode ser utilizada para descrever a linha de drenagem e 

dividir a rede de drenagem em partes que podem ser quantificadas e comparadas. Por 

definição, as linhas de drenagem que não possuem nenhum tributário são designadas 

como linhas de 1a ordem ou 1a magnitude. A ordem ou magnitude das demais linhas de 

drenagem depende do método utilizado. Os métodos mais utilizados são o Strahler e o 

Shreve. No método de Strahler, as linhas de 2a ordem são formadas pela junção de 2 

linhas de 1a ordem, as linhas de 3a ordem são formadas pela junção de 2 linhas de 2a 

ordem e assim sucessivamente. Já no método de Shreve, as magnitudes são somadas 

todas as vezes que há a junção de duas linhas de drenagem. Nesse caso, por exemplo, 

quando 2 linhas de 2a magnitude se unem, o trecho a jusante recebe a designação de 4a 

magnitude. Dessa forma, no método de Shreve, algumas magnitudes podem não existir. 

A Figura 2.13 ilustra a aplicação destes 2 métodos sobre a rede de drenagem de uma 

bacia. 
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Figura 2.13 – Aplicação do método de Strahler para ordenação da rede de drenagem e 

do método de Shreve para a determinação da magnitude da mesma. 

Vários índices podem ser definidos para descrever as propriedades lineares e de área de 

uma bacia hidrográfica. Alguns deles são medições diretas, como por exemplo, o 

comprimento do rio principal e a área da bacia. Outros índices são relações entre 



medidas de alguns componentes da bacia, como por exemplo, a densidade de drenagem 

(relação entre comprimento total dos canais de drenagem e a área da bacia) e a 

densidade de canais (relação entre o número de canais e a área da bacia). Alguns índices 

guardam certa subjetividade, como o comprimento da bacia que pode ser definido de 

diversas maneiras. Por fim, alguns índices resultam de combinações  de outros índices, 

como por exemplo, o índice de rugosidade, que é o produto da amplitude altimétrica e 

da densidade de drenagem. Uma revisão detalhada desses índices pode ser encontrada 

em Christofoletti (1980). 
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