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APLICAÇÃO DE HEC-HMS PARA MODELAGEM DE PRECIPITAÇÃO-

ESCOAMENTO EM MOÇAMBIQUE E FRANÇA  

 

 

 

Hélder Guta  

 

RESUMO – No presente estudo, foi avaliada a adequação do HEC-HMS para simular precipitação-

escoamento baseado em eventos de cheias nas bacias hidrográficas do Revubue em Moçambique e 

Ardèche na França. São afluentes de dois importantes rios da África (Zambeze) e da Europa (Rhone). 

Apesar dos baixos escoamentos médios, é comum observar cheias em determinados períodos 

(outubro a janeiro), nos dois rios. Os modelos hidrológicos foram calibrados e verificados com base 

em dados de precipitação e escoamento observados (históricos). Tal como para muitos países em 

desenvolvimento, a disponibilidade de dados hidrológicos fiáveis continua a ser uma questão 

importante em Moçambique. Com efeito, o estudo destacou algumas limitações impostas pela 

escassez e menor resolução dos dados hidrológicos em Moçambique. Apesar das dificuldades 

relacionadas à qualidade limitada dos dados na bacia do Revubue, verificou-se que o modelo 

apresenta um desempenho relativamente bom em termos de tempo e magnitude dos caudais de pico 

dos eventos de cheia estudados. Resultados muito bons foram observados para a bacia do Ardèche. 

O bom desempenho sugere que HEC-HMS pode ser adequado para modelagem e/ou previsão de 

inundações nas bacias estudadas. 
 
ABSTRACT– In the present study, the suitability of HEC-HMS to simulate event-based rainfall-

runoff in the catchments of Revubue in Mozambique and Ardèche in France was evaluated. These 

are tributaries of two important rivers in Africa (Zambezi) and Europe (Rhone). Despite the low mean 

discharges in both rivers, it is common to observe floods in certain periods (October – January). The 

hydrologic models were calibrated and verified based on observed (historical) precipitation and 

runoff data. As for many developing countries, availability of reliable hydrologic data remains an 

important issue in Mozambique. Indeed, the study highlighted some limitations imposed by the 

scarcity and lower resolution of hydrological data in Mozambique. Despite the difficulties related to 

the unsatisfactory quality of the data in Revubue basin, it was found that the model performs relatively 

well in terms of time and magnitude of peak flows of the studied flood events. Very good results were 

observed for Ardèche catchment. The good performance suggest that HEC-HMS may be suitable for 

flood modelling and/or forecasting in the studied catchments.   
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INTRODUÇÃO  

O sul da França é conhecido por estar exposto a inundações repentinas. Esses eventos 

representam um dos perigos naturais mais destrutivos na região do Mediterrâneo (Adamovic et al. 

2016). Por outro lado, a relativamente longa costa moçambicana expõe o país a ciclones tropicais no 

Oceano Índico, muitas vezes acompanhados por fortes chuvas, levando a inundações. Além disso, o 

país está a jusante de várias grandes bacias hidrográficas. Portanto, as cheias observadas em 
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Moçambique são por vezes causadas por fortes chuvas ocorridas nos países a montante. Importantes 

esforços para melhorar a gestão de inundações e mitigar seus impactos negativos foram observados 

nas últimas décadas. Por exemplo, medidas não estruturais como sistemas de previsão de cheias e 

zoneamento de planícies de inundação (Hipolito e Vaz 2013) são reconhecidas como ferramentas 

importantes na gestão de bacias hidrográficas. O aumento do uso de programas de computador 

permitiu melhorar as capacidades de modelagem de muitos processos hidrológicos. No presente 

estudo, a adequação do programa de código aberto HEC-HMS para realizar simulações de processos 

de precipitação-escoamento nas bacias do Revubue (sub-bacia do rio Zambeze em Moçambique) e 

Ardèche (sub-bacia do rio Rhone em França ) rios foi testado. Os modelos precipitação-escoamento 

podem ser úteis para uma ampla gama de aplicações, como projeto hidrológico de estruturas 

hidráulicas, previsão de cheias, etc. 

O HEC-HMS foi desenvolvido pelo Hydrologic Engineering Center, do US Army Corps of 

Engineers (USACE). Ao longo dos últimos anos, tem sido utilizado para desenvolver modelos 

hidrológicos para previsão de cheias em muitas regiões do mundo. Oleyiblo e Li (2009) validaram 

modelos para duas bacias chinesas. Chu e Steinman (2009) aplicaram análises conjuntas baseadas em 

eventos e contínuas para uma bacia hidrográfica em Michigan, EUA. Halwatura e Najim (2013) 

validaram um modelo de precipitação-escoamento para uma bacia do Sri-Lanka, enquanto Unduche 

et. al (2018) concluíram que o modelo era adequado para ser aplicado na previsão de cheias no 

Canadá. Os modelos aqui desenvolvidos são baseados em eventos, o que significa que são adequados 

para simular processos de precipitação-escoamento de eventos únicos ou inundações. Durante 

eventos de chuva tão intensos, outros processos, como a evapotranspiração, são insignificantes em 

comparação com a chuva e o escoamento superficial (USACE 2017). Eles devem, no entanto, ser 

contabilizados se os modelos pretendem simular processos de precipitação-escoamento numa base 

contínua. Modelos baseados em eventos requerem menos dados, pois incluem apenas os processos 

hidrológicos determinantes durante as cheias. 

Na França, a análise precipitação-escoamento para previsão de cheias é efectuada pela Meteo-

France, enquanto o Vigicrues é um serviço responsável pelo alerta de inundação. As Direções 

Regionais de Meio Ambiente, Planeamento e Habitação (DREAL) incluem Serviços de Previsão de 

Cheias (SPC) que operam modelos de previsão de cheias. A previsão realizada por esses serviços é 

compartilhada através do Vigicrues em tempo real. O SPC-Grand Delta (SPC-GD), anexado ao 

DREAL Auvergne-Rhone-Alpes, usa modelos de precipitação-escoamento para previsão de 

inundações na bacia de Ardèche. O nível de precisão de um modelo existente é usado como referência 

para o presente modelo desenvolvido em HEC-HMS. 



 

      

 

XVI Simpósio de Recursos Hídricos do Nordeste 

15º Simpósio de Hidráulica e Recursos Hídricos dos Países de Língua Portuguesa 
  

3 

  

O principal objetivo deste estudo é aplicar o programa e a metodologia utilizados para validar 

o modelo Ardèche na bacia do Revubue em Moçambique, onde nenhum modelo hidrológico foi 

desenvolvido. Apenas uma parte da bacia hidrográfica de Ardèche será estudada (Ardèche em 

Vogue), onde os efeitos das barragens são insignificantes para inundações moderadas e grandes (SPC-

GD 2013). Não existem barragens no Rio Revubue, indicando que em ambos os casos o processo 

precipitação-escoamento é potencialmente independente de fatores externos (além dos principais 

processos hidrológicos como infiltração, retenção inicial, etc.). 

Na seção 2, serão descritos as áreas de estudo e os dados utilizados para a análise. A 

metodologia para realizar a modelagem de cheias com base no hidrograma unitário será apresentada 

na seção 3. A seção 4 apresentará os resultados e discussão, antes das conclusões na secção 5. 

 

LOCAIS DE ESTUDO E DADOS HIDROLOGICOS  

Locais de Estudos 

O Rio Revubue é um dos principais afluentes do Rio Zambeze em Moçambique e a sua bacia 

está localizada inteiramente em Moçambique. As duas principais estações pluviométricas do rio 

Revubue são a E-367 Maue-Angonia (a montante) e a E-302 Tete (a jusante). A distância entre essas 

estações é de 250 km, aproximadamente o comprimento do próprio rio. A Figura 1 ilustra a bacia do 

Zambeze em Moçambique, com foco na sub-bacia do Revubue. De acordo com um relatório de Coba 

et al. (2017), o caudal médio instantâneo é de cerca de 30 m3/s. Durante as cheias, o caudal sobe para 

mais de 1000 m3/s. Com base no mesmo relatório, o Rio Revubue pode ser descrito como sendo 

composto por 3 sub-bacias: Alto Revubue, Baixo Revubue e Condezi. A linha preta na Figura 1 ilustra 

a repartição da bacia. 

 
Figure 1. Mapa da bacia do Revubue (adaptado de Coba et al. 2017); os pontos amarelos correspondem à localização 

dos pluviômetros e hidrómetros. 
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O rio Ardèche tem uma extensão de 125 km. É um dos principais afluentes do rio Rhone que 

desagua no Mar Mediterrâneo perto de Arles, no sul da França. Tem sua nascente no Maciço Central 

e desagua no rio Rhône perto de Pont-Saint-Esprit (Adamovic 2014). Em Vogue, a área de captação 

é de 623 km2. O ano hidrológico consiste principalmente de dois períodos. Há uma estação chuvosa 

(setembro-fevereiro) com intensidade máxima de precipitação no outono e altos caudais. Durante a 

estação seca (março-agosto), o escoamento é baixo (Adamovic et al. 2016). 

 
Figura 2 Mapa da bacia do Ardèche (adaptado de Adavomic et al. 2016) 

 

Dados hidrológicos 

Para a bacia do Revubue, assume-se que algumas das estações mais fiáveis são as actualmente 

utilizadas para a monitorização dos riscos de inundação na bacia do Revubue. Estas são a P333 em 

Maué na região a montante e a P438 em Tete, a jusante. Estão incluídos nos relatórios de 

monitoramento “boletim hidrológico”. No entanto, mais estações, no alto Revubue devem ser 

incluídas para obter uma precipitação média pelo método de Thiessen. As estações incluídas em cada 

sub-bacia estão ilustradas na Figura 1. Infelizmente, não foi possível cobrir adequadamente toda a 

bacia devido à falta de dados confiáveis. Os dados são recolhidos diariamente pela Administração 

Regional de Águas do Zambeze (ARA-Zambeze). A única estação com dados de caudais fiáveis é a 

estação a jusante. Os dados das estações a montante consistem apenas em medições de nível e não há 

curvas de vazão disponíveis. Isso impõe algumas limitações importantes. Idealmente, a modelagem 

deve incluir uma análise de precipitação-escoamento para cada sub-bacia, seguida de uma modelagem 

da onda de cheia ao longo do rio principal (‘‘routing”). Com apenas uma estação hidrométrica fiavel, 
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isso não pode ser feito. A bacia será dividida em três sub-bacias, mas os caudais gerados em cada 

uma delas não podem ser verificados. Apenas o escoamento total à jusante pode ser analisado em 

termos de resultados observados e modelados. 

Para a bacia do Ardèche, foram utilizadas três estações: Antraigues, Aubenas e Barnas. Elas 

foram selecionadas para cobrir a região de estudo em proporções aproximadamente iguais. Os dados 

utilizados foram obtidos da Meteo-France, com um passo de tempo de 3h. 

É crucial confirmar que os dados de chuva são consistentes com a ocorrência dos eventos de 

inundação. Essa simples verificação pode ilustrar possíveis inconsistências nos dados usados para 

construir o modelo. Basta verificar, para os eventos escolhidos, se há de facto um aumento das chuvas 

nas estações selecionadas, antes e/ou durante os eventos de cheia. Esta verificação foi usada para 

excluir alguns vários eventos da análise. Este foi principalmente o caso de Revubue, mas poucos 

eventos em Ardèche também apresentaram inconsistências entre os dados de precipitação e 

escoamento. Isso sugere que mesmo em bacias bem equipadas e monitoradas, é difícil evitar 

completamente erros de dados. No programa, os dados de chuva serão usados para definir um modelo 

meteorológico. No presente caso, o modelo meteorológico é bastante simplificado, pois são 

necessários apenas dados de precipitação. Fatores de ponderação devem ser atribuídos a cada 

pluviômetro para determinar a altura de precipitação uniforme sobre a bacia. Aqui, eles foram 

estimados a partir de polígonos de Thiessen. Além disso, no HEC-HMS o usuário pode especificar a 

distribuição temporal dessa precipitação uniforme. 

 
Tabela 1. Estações pluviométricas na bacia do Revubue 

Sub-

bacias 

Área 

(km2) 
Estações  

Alto 

Revubue 
10241 

P-333 

Angonia 

P-434 

Mitengo 

P- 43 

Zobue 

Baixo 

Revubue 
2495 P-438  TETE 

Condezi 3559 P-902 Tsangano 

Total 16.295  

 

MODELAGEM DE CHEIAS COM BASE NA TEORIA DO HIDROGRAMA UNITÁRIO 

Função de perdas - SCS CN/Initial and loss  

Para estimar a precipitação efetiva, o caudal de base deve ser separado do escoamento direto. 

O volume efetivo de chuva é definido como aproximadamente igual ao volume de escoamento direto. 

Uma vez determinado o volume efetivo de chuva, ele deve ser distribuído no tempo, utilizando o 

método de perda selecionado.  

Primeiro, é necessário escolher um método para separação de caudal de base. Aqui, o método 

de base fixa de Chow et al. (1988) é considerado. Neste método, o caudal baseado no início do evento 



 

      

 

XVI Simpósio de Recursos Hídricos do Nordeste 

15º Simpósio de Hidráulica e Recursos Hídricos dos Países de Língua Portuguesa 
  

6 

  

é estendido até o tempo de pico. A partir daí, é ligado ao ponto de inflexão, onde se inicia a recessão. 

Este ponto pode ser identificado traçando os valores logarítmicos do caudal. Na fase de recessão, 

observa-se uma tendência linear Shaw (1994). O hidrograma de escoamento pode ser integrado para 

recuperar o volume de chuva efetiva. O próximo passo é distribuir o volume de escoamento efetivo 

estimado em cada passo de tempo. Isso requer a seleção de um método de perda. Note-se que esta 

abordagem deve servir como uma determinação preliminar do parâmetro do método de perda, pois 

permite estimar o hietograma que corresponde aproximadamente ao escoamento direto observado. 

Dois dos métodos mais utilizados foram testados, a saber, SCS-Curve Number (SCS-CN) e a Taxa 

Inicial e Constante. 

A força do modelo SCS-CN é de incluir a precipitação cumulativa, tipo de solo, uso da terra e 

umidade do solo anterior (Maidment 1993). A precipitação efetiva é dada por: 

𝑃𝑒 =
(𝑃−𝐼𝑎)2

𝑃−𝐼𝑎+𝑆
    (1) 

onde Pe é o excesso de precipitação no tempo t, P é a profundidade de chuva acumulada no tempo t, 

Ia é a abstração inicial (perda inicial), frequentemente descrita como Ia=0,2S e S=(25400-254CN)/CN 

é o máximo potencial retenção, que descreve a capacidade da bacia para abstrair e reter a precipitação 

de um evento intenso. CN varia entre 30 (solos com altas taxas de infiltração) a 100 (corpos de 

água/superfícies impermeáveis). Algumas premissas foram adaptadas às características locais. Por 

exemplo, Subramanya (2008) refere que a experiência indiana indica que 0,1S<Ia≈0,3S. Assim, este 

é um parâmetro sujeito a calibração se houver dados disponíveis. 

O método de taxa inicial e constante é um método mais simples, mas mostrou ser aplicável em 

uma ampla gama de condições (USACE 2017). O conceito do método é que a taxa potencial máxima 

de perda de precipitação (fc) permanece constante durante um evento de cheias (USACE 2000). Além 

disso, até que a precipitação acumulada exceda o volume inicial de perda, não ocorre escoamento. A 

precipitação efetiva é determinada por: 

𝑝𝑒 = {        

0            𝑖𝑓                       𝑃𝑖 < 𝐼𝑎

0            𝑖𝑓 𝑃𝑖 > 𝐼𝑎𝑎𝑛𝑑 𝑝𝑡 < 𝑓𝑐

𝑝𝑡 − 𝑓𝑐   𝑖𝑓 𝑃𝑖 > 𝐼𝑎𝑎𝑛𝑑 𝑝𝑡 < 𝑓𝑐

    (2) 

onde pe é o excesso de chuva durante um intervalo de tempo (time step), pt é a precipitação total 

durante o intervalo de tempo e Pi é a precipitação acumulada em um determinado momento. Note-se 

que a intensidade da chuva é diretamente considerada neste método, ao contrário do método SCS.  

Dadas as vantagens e limitações de cada método, os dois métodos foram testados para ambas 

as bacias. No geral, o SCS-CN parece fornecer melhores resultados para Revubue, enquanto o método 

da constante inicial parece ter um desempenho ligeiramente melhor para Ardèche. 
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FUNÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO - HIDROGRAMA UNITÁRIO SCS 

O conceito de hidrograma unitário (UH), introduzido nos Estados Unidos da América por 

Sherman em 1932, foi um grande avanço na análise hidrológica (Shaw 1994). Ele o definiu como o 

hidrograma de escoamento direto resultante da unidade de profundidade (geralmente 1 cm) de chuva 

efetiva caindo em uma determinada duração, como 1 hora ou 1 dia, gerada uniformemente no tempo 

e no espaço sobre a área da bacia. Pela definição, o UH está sempre associado a uma determinada 

duração. Essa duração depende da duração da chuva excedente usada para derivá-la. A partir das 

hipóteses do método, a duração deve ser longa o suficiente para que toda a bacia responda, mas não 

deve ser muito longa, pois as hipóteses do método se tornam irreais. No caso de tempestades isoladas, 

a determinação de UH é direta. Para chuvadas de vários períodos, um método de deconvolução deve 

ser aplicado para recuperar o UH. Como as chuvadas de período único são raras e os métodos de 

deconvolução são instáveis, os hidrogramas sintéticos são amplamente utilizados em situações 

práticas. A disponibilidade de dados permite estimar os parâmetros de forma realista. O SCS UH é 

um hidrograma unitário (sintético) adimensional, definido por um parâmetro, o tempo de subida ou 

o tempo de pico (Tp). 

𝑞𝑝 =
𝐶𝐴

𝑇𝑝
     (3) 

onde A é a área (km2), C = 2,08, Tp=tr/2+tp, com tp=0,6Tc. Tc é o tempo de concentração e tr a duração 

da tempestade. No HEC-HMS, o UH é definido sistematicamente com base na duração equivalente 

ao passo de tempo dos cálculos. No presente caso, como os cálculos terão passo de tempo de 1h, o 

software calcula o 1h-UH, de acordo com o tempo de desfasagem especificado tp. Em vez de defini-

lo com base no tempo de concentração, podemos avaliá-lo a partir dos dados de chuva e escoamento. 

A análise de vários eventos de inundação mostrou que varia em torno de tp = 4 - 6 h para Ardèche e 

32 - 40h para Revubue. A duração adotada (após a calibração) para Ardèche (Revubue) foi tp=350 

(2000) min, correspondendo a 5 (33,3) h. Este valor parece ser adequado para uma ampla gama de 

eventos analisados. Cálculos de 1h SCS-UH podem ser realizados em uma simples planilha excel. 

Isso foi testado para a bacia de Ardèche, onde a resolução de dados mais alta está disponível. Como 

esta é apenas uma estimativa preliminar, os dados de apenas uma estacão pluviométrica podem ser 

usados. Outros parâmetros a serem definidos no modelo HEC-HMS são a constante de recessão k=0,8 

(0,9) e a razão para pico Rtp=0,5(0,4). Como esses parâmetros não mudam drasticamente, podem ser 

considerados como parâmetros do modelo quase constantes, ao contrário dos parâmetros do método 

de perda, que varia em função das condições antecedentes (armazenamento inicial, saturação dos 

solos, etc.). 
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RESULTADOS 

Os resultados da calibração e verificação do modelo são apresentados nesta seção. O método 

SCS-CN preconiza uma mudança nas condições iniciais com base no valor de CN. A abstração inicial 

e a infiltração contínua são todas funções do CN. Pelo método da taxa inicial e constante, a perda 

inicial foi tomada como principal parâmetro de calibração, em função da humidade antecedente do 

solo. No entanto, a taxa de perda parece ser fortemente afetada por condições antecedentes também. 

Assim, nos processos de calibração, os parâmetros a serem determinados são principalmente o valor 

de CN e os parâmetros de taxa inicial e constante. Os resultados do processo de calibração são 

exibidos nas Tabelas e Figuras a seguir. 

Tabela 2. Calibração (1Upper Revubue; 2Condezi; 3Baixo Revubue) 

Revubue 

 CN Ia 

(mm) 

Initial 

Const. 

Loss 

Rate 

NSE 

 

Lag 

(min) 

Recession 

Const. 

Rtp 

13-Feb-14 90 0 0 0.2 0.78  

 

20001 

4002 

3003 

 

 

  

 

0.4 

12-Jan-15 90 15 27 0.2 0.66  
17-Jan-15 82 15 22 0.6 0.65 0.9 
22-Feb-15 45 30 40 1.7 0.61  
2-Feb-17 65 15 15 0.65 0.22  

24-Mar-17 95 27 33 0.01 0.87  

Ardèche 

Time 
CN Ia 

(mm) 

Initial 

Const. 

Loss  

Rate 

NSE 

 

Lag 

(min) 

Recession 

Const. 

Rtp 

28-Sep-00 52 45 70 6.5 0.94  

 

 

350 

 

 

 

0.7 

 

 

 

 

0.5 

 

12-Nov-00 65 27 65 2 0.85 

24-Dec-00 53 43 80 3 0.87 

18-Oct-01 55 35 80 3 0.98 

27-Oct-04 65 27 55 2.8 0.95 

3-Nov-04 65 27 55 3.5 0.89 

 

Tabela 3. Verificação 

Revubue 

Time CN 
Ia 

(mm) 

Initial 

Const. 

Loss 

Rate 

NSE 

 

Lag 

(min) 

Recession 

Const. 
Rtp 

9-Mar-06 60 15 30 1.7 0.55 

0.46 

0.70 

0.18 

0.71 

 

20001 

4002 

3003 

 

0.9 0.5 

13-Feb-07 70 10 20 1.2 

4-Jan-08 70 10 28 1 

2-Apr-12 90 3 5 0.3 

27-Jan-12 85 3 5 0.6 

Ardèche 

Time CN 
Ia 

(mm) 

Initial 

Const. 

Loss 

Rate 

NSE 

 

Lag 

(min) 

Recession 

Const. 
Rtp 

21-Oct-08 97 0 1 0.2 0.82 

0.90 

0.92 

0.71 

0.94 

0.93 

 

 

 

350 

  

 

 

0.5 

 

01-Nov-08 99 10 10 0.0  

12-Oct-14 90 0 0 1.2  

23-Nov-18 99 0 2 0 0.7 

22-Nov-19 99 4 6 0  

19-Dec-19 99 4 7 0  

 

Observa-se uma concordância relativamente boa entre os hidrogramas simulados e observados 

(Figuras 5 à 8). Essa concordância é quantificada usando o critério de eficiência de Nash-Sutcliffe 
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(NSE) e a diferença relativa do volume de inundação. Valores de NSE mais próximos de 1 indicam 

melhor concordância do hidrograma simulado com o observado. Eles também são exibidos na tabela 

de resultados de calibração e verificação. Na bacia do Ardèche, o valor médio do critério de Nash 

tomando 83% dos eventos com melhor concordância, corresponde a cerca de 0,92, indicando um 

desempenho muito bom. A calibração do modelo do SPC-GD exibe um nível de precisão da mesma 

ordem. Estes apresentaram valores de NSE superiores à 0,7 em 75% dos casos. Uma dificuldade geral 

é simular cheias com mais de um pico. Isso foi observado também nas simulações do SPC-GD. O 

desempenho é mais modesto para a bacia do Revubue, onde o valor médio de NSE dos 82% dos 

eventos com melhor concordância é de cerca de 0,66. No entanto, dadas as tremendas limitações 

ligadas à resolução e confiabilidade dos dados, esse resultado é considerado satisfatório. 

Se o modelo for aplicado para previsão de cheias, uma das questões mais importantes diz 

respeito à condição inicial de humidade. Os parâmetros determinados pelas condições iniciais de 

humidade podem ser analisados para observar seu padrão. Um indicador importante das condições 

iniciais de humidade é a precipitação acumulada nos últimos dias Shaw (1994), por exemplo, nos 7 

dias anteriores (P7). Para aumentar a fiabilidade dessa estimativa inicial, um parâmetro adicional 

pode ser a caudal no início do evento (Qinicial). Por exemplo, para uma condição seca, podem esperar-

se valores mais baixos de P7 e/ou Qinicial. Embora não mostrado aqui, foi visto que pequenos valores 

de P7 foram correlacionados com valores mais baixos de CN ou maior taxa de perda. No geral, esta 

tendência foi confirmada em ambas as bacias. 

 

 
Figure 3. Calibração – Ardèche  Figure 4. Calibração- Revubue 
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Figure 5. Verificação – Ardèche   Figure 6. Verificação - Revubue 

 

CONSLUSOES  

No presente estudo, foram apresentados modelos de precipitação-escoamento da bacia do 

Revubue em Moçambique e Ardèche na França, com base no programa HEC-HMS. Os dados 

hidrológicos foram recolhidos da ARA-Zambeze em Moçambique (24h de precipitação e 6h de 

caudal), enquanto que para a bacia do Ardèche, dados de maior resolução foram obtidos de Meteo-

France (3h de precipitação) e da base de dados HYDRO (1h de caudal).  

Para a bacia do Ardèche, o caudal de pico e seu tempo de ocorrência apresentaram boa 

concordância com os dados observados. Os valores de NSE estão acima de 0,85 (na escala de 0 a1) 

para a maioria dos eventos avaliados. De modo geral, o modelo apresenta o mesmo nível de precisão 

do modelo utilizado pelas autoridades responsáveis pelo monitoramento de cheias na região. Para a 

bacia do Revubue, os valores de NSE permanecem acima de 0,6 para a maioria dos eventos. Além 

disso, a diferença relativa em termos de volume de inundação permaneceu abaixo de 15%. Embora a 

concordância seja menor do que em Ardèche, dadas as limitações de dados, considera-se um resultado 

relativamente bom.  

O bom desempenho dos modelos desenvolvidos sugere que o HEC-HMS pode ser adequado 

para modelagem e/ou previsão de cheias em ambas as bacias.  
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