
  

 

XX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos  1 

ESTIMATIVA DE CHEIAS NO MODELO HEC-HMS EMPREGANDO 

DIFERENTES ABORDAGENS DE DISCRETIZAÇÃO ESPACIAL 

Alice Alonzo Steinmetz 1*; Marcelle Martins Vargas 2; Samuel Beskow 2; Fabrício da Silva Terra 3; 

Maria Cândida Moitinho Nunes 3 & João Francisco Carlexo Horn3 

 

Resumo – A ocorrência de desastres naturais oriundos de eventos extremos de precipitação pode 

causar problemas associados a inundações. A indisponibilidade de dados de monitoramento em bacias 

hidrográficas de interesse pode resultar no desenvolvimento de modelos hidrológicos, especialmente 

aqueles que buscam representar com maior precisão e de forma distribuída os processos hidrológicos; 

e aqueles que tratam de forma concentrada a distribuição dos parâmetros em uma determinada área. 

O objetivo deste estudo foi avaliar a influência da discretização espacial, empregando a modelagem 

concentrada (cenário 1) e a modelagem distribuída por sub-bacia (cenário 2) em ambiente HEC-HMS, 

sobre a aplicabilidade de dois modelos de hidrograma unitário (HU), tendo como estudo de caso uma 

bacia hidrográfica localizada no Rio Grande do Sul. As principais conclusões do estudo foram: a 

discretização espacial em sub-bacias não resultou numa melhora significativa na estimativa de 

hidrogramas de escoamento superficial direto; o modelo HU SCS adequou-se somente para alguns 

eventos do cenário 1; o modelo HU Clark foi extremamente superior; estudos que abordam a 

discretização espacial são de grande valia para a análise do comportamento de bacias hidrográficas, 

porém, é necessária uma maior investigação sobre algoritmos para a calibração de parâmetros por 

sub-bacia. 

Palavras-Chave – Modelagem hidrológica, hidrograma unitário, modelo de Clark. 

FLOOD ESTIMATION IN HEC-HMS MODEL APPLYING DIFFERENT 

SPATIAL DISCRETIZATION APPROACHES 
 

Abstract – The occurrence of natural disasters from extreme precipitation events can cause problems 

associated with flooding. The unavailability of monitoring data in watersheds of interest may result 

in the development of hydrological models, especially those that seek to represent the hydrological 

processes more accurately and in a distributed manner, and those that represent the distribution of the 

parameters by a lumped approach. The objective of this study was to evaluate the influence of the 

spatial discretization, using a lumped modeling (scenario 1) and modeling distributed by 

subwatersheds (scenario 2) in HEC-HMS, on the applicability of two unit hydrograph models (UH), 

taking a watershed located in Rio Grande do Sul as case study. The main conclusions of the study 

were: the spatial discretization in subwatersheds did not result in a significant improvement for the 

estimation of direct surface runoff hydrographs; the SCS UH model was only suitable for some events 

in scenario 1, the Clark UH model was extremely superior; studies that evaluate the spatial 

discretization are of great importance for the analysis of the watershed behavior, however, it is 

necessary further investigation on algorithms for calibration distributed by subwatersheds. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A tendência crescente de desastres naturais está relacionada, principalmente, ao crescimento 

populacional e ocupação de áreas de risco, ao desenvolvimento econômico e aos efeitos das mudanças 

climáticas sobre o ciclo hidrológico. Inundações são as mais comuns de todos os desastres naturais 

(Brunda e Shivakumar, 2015), as quais estão relacionadas com a causa de numerosos problemas 

oriundos de eventos extremos de precipitação. No entanto, estudos relacionados a cheias em bacias 

hidrográficas são pouco utilizados, podendo acarretar em perdas de vidas humanas a cada ano. Assim, 

em uma região propensa a cheias, a rápida e precisa previsão é imperativa. O sucesso da 

implementação da gestão de cheias e mitigação em uma bacia hidrográfica é fortemente dependente 

do conhecimento do escoamento em cursos d’água, especialmente através da sua representação em 

termos das variáveis nível d’água e vazão (Hao et al. 2015). 

A gestão dos recursos hídricos vem sendo desafiadora e o monitoramento hidrológico tem 

sido uma importante ferramenta para a tomada de decisões em bacias hidrográficas. No Brasil, a rede 

hidrológica básica geralmente contempla bacias hidrográficas de médio a grandes portes, haja vista 

que nelas ocorrem os principais aproveitamentos hídricos (Beskow et al. 2016). A carência ou 

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

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

e da sequência temporal de vazões oriundas de um evento de precipitação (Beskow et al. 2015). 

De acordo com Ryu et al. (2016), há duas maneiras de estimar o escoamento em uma bacia 

hidrográfica: monitoramento da vazão e utilização de modelos chuva-vazão. O monitoramento de 

vazões é mais preciso do que a utilização de modelos computacionais para estimar o escoamento em 

uma bacia hidrográfica. No entanto, pode ser difícil o monitoramento de vazão sem mão-de-obra 

adequada e recursos financeiros. Além disso, para a gestão sustentável das bacias hidrográficas, a 

previsão de futuras mudanças do clima e do manejo do solo deve ser considerada. Por estas razões, 

os modelos chuva-vazão são amplamente utilizados em todo o mundo para aplicações que incluem 

simulação e previsão de inundações e concepção de estruturas hidráulicas (Dariane et al., 2016).  

Nas últimas décadas, os modelos hidrológicos que têm se destacado são aqueles que buscam 

representar com maior precisão e de forma distribuída os processos hidrológicos (modelos 

distribuídos); e aqueles que tratam de forma concentrada a distribuição dos parâmetros em uma 

determinada área (modelos concentrados). No modelo concentrado, toda a bacia é representada por 

uma precipitação média, e os processos hidrológicos, por variáveis concentradas no espaço. Este tipo 

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

comprometem os resultados do estudo. O modelo distribuído por sub-bacias permite divisão da bacia 

em sub-bacias, de acordo com os canais de drenagem do sistema. A subdivisão é feita em função dos 

dados disponíveis, locais de interesse e variabilidade dos parâmetros físicos da bacia (Tucci, 2005). 

O planejamento e a gestão de recursos hídricos requerem modelos hidrológicos para 

compreender o comportamento de escoamento em uma bacia hidrográfica. O escoamento superficial 

direto (ESD), juntamente com o escoamento subsuperficial e o escoamento de base, constituem os 

três componentes do escoamento superficial, um segmento do ciclo hidrológico que estuda o 

deslocamento das águas na superfície da Terra, considerado um dos mais importantes para o manejo 

de bacias hidrográficas (SILVA et al., 2008). O ESD frequentemente ocorre em virtude de 

precipitações muito intensas e/ou quando o solo já está muito umedecido e com capacidade de 

infiltração reduzida. Esta parcela do escoamento é conhecida como precipitação efetiva (Pe) ou 

deflúvio superficial e sua importância está diretamente associada a dimensionamentos hidráulicos, 

como barragens, terraços, bacias de contenção e controle da erosão hídrica (PRUSKI et al., 2003; 

TUCCI, 2009).  
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Para bacias hidrográficas com dados limitados, a escolha de modelo e dos seus parâmetros de 

identificação é considerada uma etapa importante para a estimativa de hidrogramas de escoamento 

superficial direto (Ahmad et al., 2010). Desta forma, a utilização de modelos hidrológicos chuva-

vazão para alcançar melhores estimativas de vazão torna-se um objetivo comum à maioria dos 

hidrólogos (Hao et al., 2015). Dentre os métodos utilizados na literatura para estimativa de 

escoamento superficial direto, os baseados em hidrogramas unitários se destacam. 

Dessa forma, este estudo tem como objetivo avaliar a influência da discretização espacial, 

empregando os cenários de modelagem concentrada e modelagem distribuída por sub-bacia no 

ambiente do HEC-HMS, sobre a aplicabilidade do hidrograma unitário instantâneo de Clark e do 

hidrograma unitário adimensional, tendo como estudo de caso uma bacia hidrográfica experimental 

localizada no sul do Rio Grande do Sul. 

 

2. METODOLOGIA 
 

A sequência metodológica e hipóteses propostas foram avaliadas a partir de um estudo de 

caso na bacia hidrográfica do arroio Cadeia (BHAC), localizada no estado do Rio Grande do Sul, sul 

do Brasil, entre as latitudes 31°28’ e 31°37’ S e longitudes 52°32’ e 52°42’ W (Figura 1). A BHAC 

apresenta área de 121,2 km² e é um dos principais afluentes da bacia hidrográfica do arroio Pelotas 

(910 km²), importante manancial hídrico da região sul. A precipitação média anual que a BHAC 

recebe é de aproximadamente 1366,9 mm (EMBRAPA, 2015) e o clima predominante na região é 

caracterizado por ser temperado úmido sem estação seca (Sparovek; et al, 2007). 

 
Figura 1 - Localização da BHAC, rede de drenagem, divisão em sub-bacias e a rede de monitoramento 

hidrológica usada 

 

Com relação ao relevo, foram empregados planos de informação referentes às curvas de nível, 

pontos cotados e hidrografia vetorizada, na escala de 1:50,000 (Hasenak e Weber, 2010). Estes planos 

de informação foram utilizados como dados de entrada no ArcGIS 10.1 (ESRI, 2014) para elaborar o 
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modelo digital de elevação (MDE), com o intuito de delimitar a área da bacia hidrográfica, bem como 

para derivar outras relações importantes para a modelagem hidrológica.  

Dados de chuva de seis estações de monitoramento (Figura 1) foram obtidos através do Grupo 

de Pesquisa em Hidrologia e Modelagem Hidrológica em Bacias Hidrográficas/CNPq, da 

Universidade Federal de Pelotas (http://wp.ufpel.edu.br/hidrologiaemodelagemhidrologica/). A 

chuva média sobre a BHAC foi calculada pelo método dos Polígonos de Thiessen. Para os dados 

observados de nível d’água utilizou-se a curva-chave da seção de controle da BHAC, a qual foi 

ajustada usando dados de medições de descarga líquida e os respectivos níveis do curso d’água em 

condições de vazões baixas, médias e altas. 

Foram selecionados 8 eventos chuva x vazão com diferentes durações, totais precipitados e 

intensidades médias, com a preferência dos eventos de chuva causadores de cheias mais pronunciadas 

(Raghunath, 2006). Os dados de chuva foram dispostos de modo a gerar hietogramas com intervalos 

de tempo de 30 minutos e a resposta de cada evento se deu em termos de variação de vazão ao longo 

do tempo, originando o hidrograma resultante de cada evento de chuva, também considerando o 

intervalo de tempo de 30 minutos. O escoamento superficial direto foi separado de acordo com 

metodologia apresentada em Mello e Silva (2013). 

O modelo hidrológico Hydrologic Modeling System (HEC-HMS), é um software gratuito 

desenvolvido pelo Hydrologic Engineering Center (HEC) do U.S. Army Corps of Engineers 

(USACE) e foi aplicado para estimar o processo de transformação chuva-vazão na BHAC. Neste 

estudo, o método de perda NRCS Número da curva (CN) (SCS, 1971) e dois métodos de 

transformação, Hidrograma Unitário do SCS – HU SCS (SCS, 1971) e Hidrograma Unitário de Clark 

– HU Clark (Clark, 1945), utilizando o método de calibração Nelder Mead, foram aplicados no HEC-

HMS abordando dois cenários de discretização espacial. O cenário 1 abrange a modelagem 

concentrada e o cenário 2 a modelagem distribuída, discretizando espacialmente a BHAC em sete 

sub-bacias (S1, S2, S3, S4, S5, S6 e S7) (Figura 1) com diferentes áreas, levando em consideração a 

rede de drenagem.  

O desempenho dos modelos foi quantificado aplicando-se o coeficiente de Nash-Sutcliffe 

(CNS) (Nash e Sutcliffe, 1970), e a raiz quadrada do erro quadrático médio (RMSE). Moriasi et al. 

(2007) sugerem a seguinte classificação: CNS > 0,65, muito bom; 0,54< CNS< 0,65, bom; 0,50< CNS< 

0,54, satisfatório. Valores de CNS inferiores a 0,54, foram considerados como ajustes insatisfatórios. 
 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

 A caracterização dos 8 eventos chuva x escoamento indicou que a chuva total (PTOTAL) variou 

entre 10,9 mm a 53 mm, vazão total máxima (QTOTALmáx) entre 8,8 m³.s-1 a 79,7 m³.s-1 e intensidade 

média (im) com valores entre 2,4 mm.h-1 e 14,8 mm.h-1. Na Tabela 1 são apresentadas as estatísticas, 

de forma resumida, referentes à estimativa de hidrogramas de escoamento superficial direto pelos 

diferentes modelos empregados e considerando os dois cenários avaliados. 

  
Tabela 1. Valores de média e mediana das estatísticas para cada cenário analisado 

Modelo 

Cenário 1 Cenário 2 

CNS RMSE CNS RMSE 

Média Mediana Média Mediana Média Mediana Média Mediana 

HU 

SCS 
0,53 0,60 7,15 3,94 -1,80 -1,92 17,18 13,85 

HU 

Clark 
0,97 0,98 1,49 1,38 0,98 0,98 1,20 1,07 
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Analisando os resultados contidos na Tabela 1, pode-se constatar, considerando a estatística 

CNS, que em média, os hidrogramas estimados de forma mais próxima aos observados, para ambos 

os cenários, foram obtidos a partir do HU Clark, com valores de CNS de 0,97 e 0,98, respectivamente. 

Ao analisar os valores de mediana das estatísticas (tabela 1), não foi observada diferença significante 

quando comparada com a média no HU Clark, para ambos os cenários. Porém, o HU SCS no cenário 

1, se enquadrou como “Bom” (Moriasi et al., 2007). Esta verificação pode ser observada no Evento 

3, o qual apresentou um valor muito baixo de CNS (-0,03), resultando na redução do seu valor médio.  

Compete ressaltar que a aplicação do modelo HU SCS é consideravelmente menos complexa, 

uma vez que é necessário um número menor de parâmetros e de mais fácil aquisição. Em virtude da 

facilidade de utilização, o emprego deste modelo tem sido bastante corriqueiro no dia-a-dia prático 

da engenharia hidrológica para estimativa de vazões de pico e de hidrogramas de projeto e, alguns 

estudos científicos vêm avaliando a sua aplicabilidade para diferentes regiões, tais como os de Silva 

et al. (2014), Luxon et al. (2013). As dificuldades encontradas neste estudo com respeito a acurácia 

dos hidrogramas estimados pelo HU SCS corroboram com resultados de outros estudos, como em 

Khaleghi et al. (2011) e Zakizadeh eMalekinezhad (2015). 

É notável que o HU SCS teve desempenho inferior no cenário 2, comportamento esse não 

esperado. Um aspecto que pode ter influenciado esse comportamento é a incerteza envolvida na 

determinação dos valores de CN no cenário 2, podendo ser atribuído à calibração dos valores, o que 

não acontece no cenário 1. Embora o HEC-HMS seja mundialmente empregado na área de engenharia 

hidrológica, considera-se neste estudo que o algoritmo de calibração Nelder Mead pode ter aplicação 

limitada, especialmente no caso do cenário 2. Pode-se parcialmente atribuir esta dificuldade de 

convergência ao número de parâmetros de calibração e também pelas limitações intrínsecas ao 

algoritmo utilizado. Outros estudos científicos também relataram dificuldades do algoritmo Nelder 

Mead no HEC-HMS. Du et al. (2012), por exemplo, ao calibrar parâmetros do HUIC, obtiveram 

resultados consideravelmente variados em um mesmo parâmetro para sub-bacias diferentes que, 

conforme os autores, foi resultado da calibração automática. Outros algoritmos, especialmente 

aqueles genéticos, devem ser investigados em estudos futuros no intuito de buscar soluções mais 

adequadas.  

A discretização espacial mais detalhada tende a aumentar a complexidade do modelo e, assim, 

aumentando o tempo de processamento do modelo. No entanto, uma agregação excessivamente 

grosseira pode levar a perdas substanciais de informação e dar origem a uma maior incerteza 

estrutural do modelo, cujos impactos nas previsões hidrológicas são muito mais adversos do que os 

de parâmetros e incertezas de dados (Liu e Gupta, 2007, Ludwig et al., 2009). 

A superioridade do modelo HU Clark provavelmente está associada à utilização de dados 

observados de precipitação e vazão no processo de ajuste, corroborando com Bhaskar et al. (1997), 

Adib et al. (2010) e Ahmad et al. (2010). Sarangi et al. (2007) aplicaram diversos modelos, dentre 

eles o HUIC, e constataram que nenhum dos modelos estimou de forma satisfatória o hidrograma de 

ESD de um evento caracterizado por longa duração e baixa intensidade. Ghumman et al. (2014), 

verificando o desempenho em uma bacia no Paquistão, também encontraram superioridade do HUIC 

em relação a outros modelos. 

Dessa forma, os resultados obtidos neste estudo atestam que a modelagem distribuída se 

destaca para a BHAC, quando aplicado o HU Clark, sendo interessante destacar a importância, do 

ponto de vista prático, da aplicação de um modelo distribuído. O modelo distribuído permite verificar 

a variação da chuva no espaço e a representação espacial da variação dos parâmetros do modelo 

chuva-vazão, bem como possibilitar a simulação do impacto das alterações de uso do solo nos 

hidrogramas de ESD produzidos por eventos de chuvas intensas, entre outros. Um modelo chuva-

vazão distribuído pode oferecer a melhor abordagem para a simulação de hidrograma de cheias nas 

bacias hidrográficas caracterizadas pela heterogeneidade da distribuição das chuvas (Yu e Jeng, 
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1997). Esta heterogeneidade espacial é muitas vezes atribuída à distribuição desigual de propriedades 

hidrológicas através de uma bacia hidrográfica (Anselin, 2010). 

Sendo assim, é evidente que estudos de bacias hidrográficas são melhores investigados 

quando se analisa as particularidades discretizadas espacialmente. No entanto, faz-se necessário um 

estudo mais aprofundado acerca de algoritmos apropriados para a calibração de parâmetros por sub-

bacia hidrográfica, buscando reduzir as incertezas envolvidas na definição de tais parâmetros que 

representam a realidade física da bacia hidrográfica de interesse.  

 

4. CONCLUSÕES 

 

 A partir dos resultados discutidos pode-se concluir que: 

o O HEC-HMS permitiu, de forma satisfatória, empregar os modelos de hidrograma 

unitário propostos; 

o A discretização espacial em sub-bacias hidrográficas não causou uma melhora 

significativa na estimativa de hidrogramas de ESD na BHAC; 

o O modelo HU SCS adequou-se somente para alguns eventos do cenário 1, o que sugere 

que as formulações geomorfológicas não são universais e necessitam ser utilizadas 

com cautela; 

o O modelo HU Clark foi extremamente superior que o HU SCS, sendo a sua 

superioridade provavelmente associada à utilização de dados observados de 

precipitação e vazão no processo de ajuste; 

o Estudos que abordam a discretização espacial são de grande valia para a análise do 

comportamento de bacias hidrográficas. Porém, é necessária uma maior investigação 

sobre algoritmos para a calibração de parâmetros por sub-bacia hidrográfica. 
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