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ABSTRACT – As the magnitude and frequency of extreme hydrological events increase, studies seek 

to understand the triggering processes of these events. Regarding flood mechanisms, hydrological 

models are one of the most used tools to understand its processes’ dynamics. In this context, the 

Hydrologic Modeling System (HEC-HMS) was applied in Itajaí do Sul river basin to verify the 

effectiveness of these tools. Considering the model's limitations, we evaluated the impact of spatial 

discretization of the basin on the performance of rainfall-runoff model. The model showed difficulty 

to represent certain events when the entire basin was discretized as a single unit with homogeneous 

characteristics. The Nash-Sutcliffe coefficient (Cns) for calibration was 0.718 and 0.333 for validation. 

Conversely, when the basin was discretized in 7 sub-basins, the obtained results were more 

consistent, having a calibration Cns of 0.944 and validation Cns of 0.634. Thus, the level of spatial 

discretization of the Itajaí do Sul river basin is determinant in the model's performance. 
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1 - INTRODUÇÃO  

Há uma crescente atuação dos desastres naturais na dinâmica socioeconômica atual, na qual, 

acredita-se que um dos motivos preponderantes para o aumento do número destes eventos críticos 

é correspondente ao mau gerenciamento das bacias hidrográficas. Nesta conjuntura, estes eventos 

estão essencialmente relacionados aos processos de alteração de perfil das cidades, devido ao fluxo 

imigratório das zonas rurais, rápido crescimento populacional e a falta de políticas efetivas de 

controle de uso e ocupação do solo, que desencadearam em uma urbanização inconsequente e 

extremamente susceptível aos desastres (Kobiyama et al. 2006). 

No Brasil se destaca os processos de inundação, como um dos desastres hidrológicos mais 

frequentes, a inundação é caracterizada como um processo natural que ocorre no momento em 

que há o extravasamento das águas superficiais do canal de drenagem. Em consequência destes 

eventos extremos, foram mais de 3 milhões de pessoas afetadas, havendo um impacto econômico 
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