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Resumo: O modelo computacional 
adotado em hidrologia urbana, em especial para o cálculo de vazões de projeto de estruturas 
de macrodrenagem. Em geral, em vi
modelo HEC-HMS não são calibrados, sendo 
referência literária. A simulação de um evento de chuva intensa observado pelo Sistema de 
Monitoramento Hidrológico de Bel
pluviométricas e fluviométricas, 
desenvolvido para a bacia hidrográfica do ribeirão do Onça. Os resultados foram satisfatórios 
em termos de vazões máximas de ch
erro percentual na vazão de pico de 
do volume de escoamento (-26%).
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INTRODUÇÃO 

Um dos métodos mais utilizados em estudos hidrológicos de bacias urbanas consiste 

no método do Soil Conservation Service

como, por exemplo, o Hydrologic Modeling System

Army Corps of Engineers.  

O método do SCS tem como parâmetros 

(Curve Number) que influenciam diretamente no pico (vazão máxima) e área (volume de 

escoamento) do hidrograma de cheia.

pequenas bacias, limita a possibilidade de calibração destes parâmetros, sendo usual estimá

los através de equações ou valores recomendados pela literatura, gerando incertezas nos 

resultados obtidos com a aplicação dos modelos computacionais

O município de Belo Horizonte 

hidrológico com 42 estações que 

naturais e canalizados que drenam

do modelo hidrológico HEC-

Onça, que abrange 48% do território de BH, 

evento de chuva intensa observado pelo 
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O modelo computacional Hydrologic Modeling System (HEC-HMS) é amplamente 
adotado em hidrologia urbana, em especial para o cálculo de vazões de projeto de estruturas 
de macrodrenagem. Em geral, em virtude da carência de dados observados, os parâmetros do 

não são calibrados, sendo estimados por equações ou valores de 
referência literária. A simulação de um evento de chuva intensa observado pelo Sistema de 
Monitoramento Hidrológico de Belo Horizonte / MG, que conta com mais de 40 estações 

viométricas e fluviométricas, indicou um bom desempenho do modelo HEC
desenvolvido para a bacia hidrográfica do ribeirão do Onça. Os resultados foram satisfatórios 
em termos de vazões máximas de cheias, com coeficiente de Nash-Sutcliffe igual a 0,76 e um 
erro percentual na vazão de pico de -9%. No entanto, verificou-se um erro maior na estimativa 

26%). 

; dados observados, ribeirão do Onça; Belo Horizonte.

Um dos métodos mais utilizados em estudos hidrológicos de bacias urbanas consiste 

Soil Conservation Service (SCS), em geral, através de modelos computacionais 

Hydrologic Modeling System (HEC-HMS), dispon

O método do SCS tem como parâmetros principais o tempo de concentração e o 

que influenciam diretamente no pico (vazão máxima) e área (volume de 

escoamento) do hidrograma de cheia. A carência de dados observados, sobr

pequenas bacias, limita a possibilidade de calibração destes parâmetros, sendo usual estimá

los através de equações ou valores recomendados pela literatura, gerando incertezas nos 

resultados obtidos com a aplicação dos modelos computacionais (TUCCI, 2004)

O município de Belo Horizonte (BH) conta com um sistema de monitoramento 

que registram dados de chuvas e níveis d'água n

naturais e canalizados que drenam a cidade. No presente estudo, foi avalia

-HMS desenvolvido para a bacia hidrográfica 

que abrange 48% do território de BH, na simulação do hidrograma de cheia 

evento de chuva intensa observado pelo sistema de monitoramento hidrológico
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HIDROLÓGICO HEC-HMS NA 
RIBEIRÃO DO 
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HMS) é amplamente 
adotado em hidrologia urbana, em especial para o cálculo de vazões de projeto de estruturas 

rtude da carência de dados observados, os parâmetros do 
estimados por equações ou valores de 

referência literária. A simulação de um evento de chuva intensa observado pelo Sistema de 
, que conta com mais de 40 estações 

indicou um bom desempenho do modelo HEC-HMS 
desenvolvido para a bacia hidrográfica do ribeirão do Onça. Os resultados foram satisfatórios 

Sutcliffe igual a 0,76 e um 
se um erro maior na estimativa 

Horizonte. 

Um dos métodos mais utilizados em estudos hidrológicos de bacias urbanas consiste 

modelos computacionais 

disponibilizado pelo U.S. 

principais o tempo de concentração e o CN 

que influenciam diretamente no pico (vazão máxima) e área (volume de 

A carência de dados observados, sobretudo em 

pequenas bacias, limita a possibilidade de calibração destes parâmetros, sendo usual estimá-

los através de equações ou valores recomendados pela literatura, gerando incertezas nos 

I, 2004). 

conta com um sistema de monitoramento 

d'água nos cursos d'água 

valiado o desempenho 

hidrográfica do ribeirão do 

na simulação do hidrograma de cheia de um 

sistema de monitoramento hidrológico de BH. 
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MATERIAIS E MÉTODOS

A área em estudo corresponde à bacia hidrográfica do ribeirão do Onça, localizada na 

região metropolitana de Belo Horizonte 

abrangendo parte dos municípios de Contagem e Belo Horizonte / MG (Figura 1).  

 

Figura 1: Bacia hidrográfica do ribeirão do Onça. Adaptado de PDDBH (2000).

 

A primeira versão do modelo hidrológico HEC

desenvolvida por POTAMOS (2011), contemplando cerca de 60% da área em estudo. 

ENGESOLO (2015) complementou o modelo para toda a bacia, até a sua foz no rio das 

Velhas. 

A discretização espacial da área em estudo foi realizada 

bacias definidas no Plano Diretor de Drenagem de Belo Horizonte 

modelo final contemplou 396 elementos computacionais, nos quais são gerados os resultados 

das simulações, sendo: 137 sub

natural ou canais de macrodrenagem)

reservatórios de amortecimento de cheias existentes na bacia em estudo, com destaque para a 

lagoa da Pampulha.  
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MATERIAIS E MÉTODOS 

A área em estudo corresponde à bacia hidrográfica do ribeirão do Onça, localizada na 

região metropolitana de Belo Horizonte - RMBH, com uma extensão 

abrangendo parte dos municípios de Contagem e Belo Horizonte / MG (Figura 1).  

Figura 1: Bacia hidrográfica do ribeirão do Onça. Adaptado de PDDBH (2000).

A primeira versão do modelo hidrológico HEC-HMS da bacia do ribeirão do Onça foi 

por POTAMOS (2011), contemplando cerca de 60% da área em estudo. 

ENGESOLO (2015) complementou o modelo para toda a bacia, até a sua foz no rio das 

A discretização espacial da área em estudo foi realizada respeitando a

Plano Diretor de Drenagem de Belo Horizonte - PDDBH (2000)

modelo final contemplou 396 elementos computacionais, nos quais são gerados os resultados 

das simulações, sendo: 137 sub-bacias; 128 trechos de propagação (cursos d'água em leito 

ais de macrodrenagem); 125 pontos de controle (seções fluviais)

reservatórios de amortecimento de cheias existentes na bacia em estudo, com destaque para a 
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A área em estudo corresponde à bacia hidrográfica do ribeirão do Onça, localizada na 

RMBH, com uma extensão total de 212 km2, 

abrangendo parte dos municípios de Contagem e Belo Horizonte / MG (Figura 1).   

 

Figura 1: Bacia hidrográfica do ribeirão do Onça. Adaptado de PDDBH (2000). 

HMS da bacia do ribeirão do Onça foi 

por POTAMOS (2011), contemplando cerca de 60% da área em estudo. 

ENGESOLO (2015) complementou o modelo para toda a bacia, até a sua foz no rio das 

respeitando a divisão de 

PDDBH (2000). O 

modelo final contemplou 396 elementos computacionais, nos quais são gerados os resultados 

128 trechos de propagação (cursos d'água em leito 

125 pontos de controle (seções fluviais); e 6 

reservatórios de amortecimento de cheias existentes na bacia em estudo, com destaque para a 
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A metodologia de cálculo

hidrológico da bacia do ribeirão do Onça 

ENGESOLO (2015). 

Na bacia do ribeirão do Onça estão instaladas 

Monitoramento Hidrológico de Belo Horizonte

 

Figura 2: Sistema de Monitoramento Hidrológico de Belo Horizonte. Estações instaladas na bacia 
hidrográfica do ribeirão do Onça

Neste trabalho foi simulado o evento de chuva intensa observado em 22/12/2013 que 

resultou no maior nível d'água na estação de monitoramento 09, instalada no trecho 

canalizado do ribeirão do Onça em frente a 

localizado próximo à foz no rio das Velhas. 

A estação 09 corresponde ao ponto de controle "J19" do modelo hidrológico 

desenvolvido, com uma área de contribuição de 209 km

total da bacia em estudo. 

Esta estação registra, a cad

um canal retangular com largura de 25 m

revestido em concreto; com extensão de 600 metros e declividade 

XI Encontro Nacional de Águas Urbanas – 5 a 7 de Julho de 2017 
Horizonte 

 
A metodologia de cálculo detalhada, os parâmetros e dados de entrada do mod

da bacia do ribeirão do Onça podem ser obtidos em POTAMOS (2011) e 

Na bacia do ribeirão do Onça estão instaladas 19 estações pertencentes ao

Monitoramento Hidrológico de Belo Horizonte, conforme ilustrado na Figu

: Sistema de Monitoramento Hidrológico de Belo Horizonte. Estações instaladas na bacia 
o do Onça, com destaque para a estação 09 (canal da ETE Onça)

 

Neste trabalho foi simulado o evento de chuva intensa observado em 22/12/2013 que 

resultou no maior nível d'água na estação de monitoramento 09, instalada no trecho 

canalizado do ribeirão do Onça em frente a estação de tratamento de esgoto 

lizado próximo à foz no rio das Velhas.  

corresponde ao ponto de controle "J19" do modelo hidrológico 

desenvolvido, com uma área de contribuição de 209 km2, ou seja, abrangendo 98% da área 

estação registra, a cada 10 minutos, dados de níveis d'água (

com largura de 25 metros e altura de 5,6 metros;

com extensão de 600 metros e declividade constante 
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, os parâmetros e dados de entrada do modelo 

podem ser obtidos em POTAMOS (2011) e 

estações pertencentes ao Sistema de 

na Figura 2. 

 

: Sistema de Monitoramento Hidrológico de Belo Horizonte. Estações instaladas na bacia 
, com destaque para a estação 09 (canal da ETE Onça). 

Neste trabalho foi simulado o evento de chuva intensa observado em 22/12/2013 que 

resultou no maior nível d'água na estação de monitoramento 09, instalada no trecho 

estação de tratamento de esgoto "ETE Onça", 

corresponde ao ponto de controle "J19" do modelo hidrológico 

, ou seja, abrangendo 98% da área 

níveis d'água (profundidades) em 

etros; paredes e fundo 

constante de 0,07%. Para o 



                   XI Encontro Nacional de Águas Urbanas 

cálculo das vazões correspondentes aos níveis d'água 

apresentada na Figura 3, admitindo

coeficiente de rugosidade de manning de 0,017.

 

Figura 3: Curva chave elaborada para a estação 
do ribeirão do Onça 

 

O maior volume de chuva 

bacia do córrego Vilarinho), totalizando 61 mm em cerca de 2 horas. 

demais estações 52% do volume 

alturas de chuvas registradas 

núcleo do evento. Assim, devido à variabilidade espacial da chuva observada sobre a área de 

estudo, optou-se em não adotar valores médios ponderados (polígono de thiessen, por 

exemplo). Os hietogramas de chuvas monitorados nas estações foram inseridos nas sub

do modelo computacional segundo critério de maior proximidade geográfica

RESULTADOS E DISCUSS

Para análise da capacidade do modelo hidrológico 

computacionalmente, o processo de transformação chuva

foi realizada a simulação do evento de chuva intensa observado em 22/12/2013, comparando 

o resultado obtido com o hidrograma de cheia correspondente ao cotagrama observado na 

estação de monitoramento 09 (trecho canalizado da ETE Onça)

Estatisticamente, a qualidade d

22/12/2013 foi avaliada através do 

1970) e dos erros percentuais na 
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spondentes aos níveis d'água observados foi elaborada a curva chave 

, admitindo-se a hipótese de regime de escoamento uniforme, com 

coeficiente de rugosidade de manning de 0,017.  

: Curva chave elaborada para a estação de monitoramento 09, localizada no 
do ribeirão do Onça em frente a estação de tratamento de esgoto (ETE Onça)

O maior volume de chuva do evento de 22/12/2013 foi observado na estação 06

, totalizando 61 mm em cerca de 2 horas. Em média, choveu nas 

demais estações 52% do volume monitorado nesta estação, sendo que em algumas regiões as 

registradas foram bem inferiores (menos de 10%) ao total observado no 

Assim, devido à variabilidade espacial da chuva observada sobre a área de 

se em não adotar valores médios ponderados (polígono de thiessen, por 

exemplo). Os hietogramas de chuvas monitorados nas estações foram inseridos nas sub

lo computacional segundo critério de maior proximidade geográfica

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Para análise da capacidade do modelo hidrológico desenvolvido

computacionalmente, o processo de transformação chuva-vazão na bacia do ribeirão do Onça, 

oi realizada a simulação do evento de chuva intensa observado em 22/12/2013, comparando 

o resultado obtido com o hidrograma de cheia correspondente ao cotagrama observado na 

(trecho canalizado da ETE Onça).  

qualidade do ajuste do modelo HEC-HMS ao evento observado 

foi avaliada através do coeficiente de Nash-Sutcliffe "NS" 

na vazão de pico e no volume de escoamento 
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foi elaborada a curva chave 

se a hipótese de regime de escoamento uniforme, com 

 
, localizada no trecho canalizado 

(ETE Onça). 

foi observado na estação 06 (sub-

Em média, choveu nas 

nesta estação, sendo que em algumas regiões as 

ao total observado no 

Assim, devido à variabilidade espacial da chuva observada sobre a área de 

se em não adotar valores médios ponderados (polígono de thiessen, por 

exemplo). Os hietogramas de chuvas monitorados nas estações foram inseridos nas sub-bacias 

lo computacional segundo critério de maior proximidade geográfica. 

desenvolvido representar, 

vazão na bacia do ribeirão do Onça, 

oi realizada a simulação do evento de chuva intensa observado em 22/12/2013, comparando 

o resultado obtido com o hidrograma de cheia correspondente ao cotagrama observado na 

ao evento observado em 

"NS" (Nash & Sutcliffe, 

e no volume de escoamento (HEC, 2000). 
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Segundo COLLISCHONN

adequado e bom se o valor de NS for igual ou maior do que 0,75; e é considerado aceitável se 

0,36 < NS < 0,75. Para TUCCI

satisfatório em modelagem hidrológica.

A Figura 4 ilustra os hidrogramas 

22/12/2013. A vazão de pico calculada foi equivalente a 489 m

observada de 537 m3/s. Observe que os tempos de picos calculado (95 min.) e

min.) foram relativamente próximos.

 

Figura 4: Hidrogramas calculado pelo modelo computacional HEC
monitoramento 09

 

O coeficiente NS (Nash

0,76, enquanto que o erro percentual na vazão de pico foi de 

máxima observada para o evento em questão.

considerado adequado e bom para simular event

cheias do ribeirão do Onça, segundo critérios 

TUCCI (2004). Os volumes de escoamento, representados graficamente pelas áreas dos 

hidrogramas observado e calculado, apresentaram ma

análise visual dos hidrogramas apresentados na Figura 

apresenta uma tendência de subestimar as vazões observadas.
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COLLISCHONN (2001), o desempenho de um modelo é considerado 

adequado e bom se o valor de NS for igual ou maior do que 0,75; e é considerado aceitável se 

UCCI (2004), um erro na vazão de pico inferior a 10% é considerado 

m hidrológica. 

ilustra os hidrogramas observados e calculados 

A vazão de pico calculada foi equivalente a 489 m3/s, inferior à vazão de pico 

/s. Observe que os tempos de picos calculado (95 min.) e

min.) foram relativamente próximos. 

: Hidrogramas calculado pelo modelo computacional HEC-HMS e observado na estação 
monitoramento 09 para o evento de chuva intensa de 22/12/2013.

Nash-Sutcliffe) para simulação do evento de 22/12/2013 foi igual a 

0,76, enquanto que o erro percentual na vazão de pico foi de -9%, subestimando a vazão 

máxima observada para o evento em questão. Portanto, o modelo desenvolvido 

bom para simular eventos de chuvas intensas e estimar vazões de 

, segundo critérios indicados por COLLISCHONN

Os volumes de escoamento, representados graficamente pelas áreas dos 

hidrogramas observado e calculado, apresentaram maior diferença (-26%). Observa

análise visual dos hidrogramas apresentados na Figura 4, que o modelo 

apresenta uma tendência de subestimar as vazões observadas. 

60 90 120 150 180 210 240 270 300

Duração (minutos)

Vazão Observada (m3/s)

Vazão Calculada (m3/s)
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(2001), o desempenho de um modelo é considerado 

adequado e bom se o valor de NS for igual ou maior do que 0,75; e é considerado aceitável se 

(2004), um erro na vazão de pico inferior a 10% é considerado 

calculados para o evento de 

/s, inferior à vazão de pico 

/s. Observe que os tempos de picos calculado (95 min.) e observado (110 

 
HMS e observado na estação de 
de 22/12/2013. 

ção do evento de 22/12/2013 foi igual a 

subestimando a vazão 

desenvolvido pode ser 

e estimar vazões de 

COLLISCHONN (2001) e 

Os volumes de escoamento, representados graficamente pelas áreas dos 

26%). Observa-se pela 

, que o modelo desenvolvido 

330 360

Vazão Observada (m3/s)

Vazão Calculada (m3/s)
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CONCLUSÕES 

A simulação de um evento observado

Belo Horizonte indicou um bom desempenho do modelo 

processo de transformação chuva

capaz de gerar resultados satisfatórios 

No entanto, verificou-se uma tendência do modelo em 

consequentemente, o volume de escoamento

parâmetros, sobretudo do CN, e a v

chuvas intensas observados na bacia do ribeirão do Onça.
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evento observado pelo Sistema de Monitoramento Hidrológico de 

um bom desempenho do modelo HEC-HMS 

chuva-vazão na bacia hidrográfica do ribeirão do Onça;

gerar resultados satisfatórios em termos de estimativas de vazões máximas de cheias.

uma tendência do modelo em subestimar as vazões

consequentemente, o volume de escoamento. Assim, recomenda-se a calibração dos seus 

, e a validação do modelo com a simulação de outros eventos de 

chuvas intensas observados na bacia do ribeirão do Onça. 
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