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SOFTWARE APLICADO A REDE DE DRENAGEM DE MACRORREGIÕES 
COM INTERFACE ENTRE AUTOCAD E HEC-HMS  

Álley Francelino Primo1 & Marco Aurélio Holanda de Castro2 

RESUMO --- A utilização de meios que facilitem qualquer tipo de trabalho está sendo cada vez mais necessária, 
ainda mais para o caso do sistema de drenagem do Brasil que ainda não satisfaz uma percentagem do país considerada 
boa. Então para boa parte das áreas conhecidas, inclusive para as engenharias, exige-se cada vez mais rapidez e, 
consequentemente, um menor tempo gasto para fazer trabalhos e projetos. Assim surge o processo computacional para 
resolver a maior parte desses problemas, principalmente no ramo das engenharias. Com isso, o presente trabalho vem 
com o intuito de mostrar uma ferramenta desenvolvida não só capaz de aumentar a praticidade na execução de 
trabalhos de drenagem de macrorregiões, como também, capaz de reduzir o tempo na execução dessas tarefas. Essa 
ferramenta é o software UFC7 desenvolvido a partir das linguagens de programação AutoLISP e VBA. Um software 
que funciona dentro do AutoCAD, onde irá traçar o projeto de drenagem de uma macrorregião e guardar todos os 
dados durante o traçado, e que permite uma interface entre o AutoCAD e o HEC-HMS possibilitando assim haver uma 
simulação do projeto. 

ABSTRACT --- The use of means to facilitate any type of work is increasingly necessary, especially in the case of the 
drainage system in Brazil that have not met a good percentage of the country considered. So much of the known areas, 
including for engineering, it requires more speed and therefore less time to work and projects. Thus the computational 
procedure arises for solving most of these problems, particularly in the branch of engineering. Therefore, the present 
work is aiming to show not only a tool developed to improve the practicality of the implementation of macro-drainage 
works, but also able to reduce time in carrying out these tasks. This tool is the software developed UFC7 from 
programming languages AutoLISP and VBA. Software that works inside of AutoCAD, which will outline the design 
of macro-drainage and save all the data for the track, which allows an interface between AutoCAD and HEC-HMS 
have thus enabling a simulation of the project.  
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1- INTRODUÇÃO 

 
Com o planeta em constante aquecimento vêm ocorrendo conseqüências graves para diversas 

partes do mundo como secas em alguns lugares ao mesmo tempo em que se depara com inundações 

e tempestades em outros, o que não é diferente no Brasil, pois se observa a ocorrência de chuvas 

abundantes, as quais estão quebrando recordes históricos em regiões do Brasil como na Amazônia e 

no Nordeste, causando fortes inundações e desabamentos acompanhados de mortes além de perdas 

materiais. Preparando-se para as mudanças climáticas que irão ocorrer é importante que se 

desenvolvam ferramentas e técnicas mais rápidas e eficazes para que se reduza o tempo de 

elaboração de projetos para que se possa resolver ou, ao menos, amenizar essas situações. Com 

essas chuvas intensas aumenta-se a demanda por projetos de drenagem valendo ressaltar que o 

sistema de drenagem ainda não satisfaz uma percentagem do Brasil considerada boa. Para a 

resolução de problemas como estes, muitas áreas das engenharias estão buscando no processo 

computacional meios que permitam desenvolver seus projetos e trabalhos em menos tempo.  

Uma das ferramentas utilizadas do processo computacional, a qual foi utilizada para esse 

trabalho, é o AutoCAD que é um software bastante utilizado na maioria das áreas estudadas pelas 

engenharias. Muito utilizado pelos seus recursos gráficos e de programação com as linguagens 

AutoLISP e VBA (Visual Basic for Applications ). 

Outra ferramenta de grande importância é o software HEC-HMS, um software de modelagem 

hidrológica da U.S. Army Corps of Engineers que desenvolve projetos de simulação de processos de 

precipitação de sistemas de bacia. Um software que pode ser aplicado em uma ampla gama de áreas 

geográficas para resolver o maior número possível de problemas. Isso inclui grandes bacias 

hidrográficas de abastecimento de água e inundações hidrológicas, e pequenas bacias hidrográficas 

urbanas ou naturais enxurrada. Nele são produzidos hidrogramas para que sejam utilizados 

diretamente ou em conjunto com outros softwares, nesse caso AutoCAD, para os estudos da 

disponibilidade de água, drenagem urbana, previsão de fluxo, impacto da futura urbanização, 

concepção do vertedouro do reservatório, redução dos prejuízos causados pelas inundações e 

sistemas de operação. 

Com a finalidade de contribuir para o desenvolvimento de mais um meio que aprimorize e 

facilite o desenvolvimento de projetos de drenagem de macrorregiões utilizou-se tanto do AutoCAD, 

com os seus recursos gráficos e linguagens de programação, como do HEC-HMS e desenvolveu-se 

o software UFC7, que é um aplicativo do AutoCAD o qual visa unificar desenho e cálculos em um 

único software que serve para auxiliar em projetos de drenagem de macrorregiões. Este software 
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possibilita o traçado de bacias, subbacias, rios, a exportação dos dados para o HEC-HMS, entre 

outros.  

Por meio desse trabalho procura-se facilitar e reduzir tempo na elaboração e levantamento de 

dados utilizados nos projetos de redes de drenagem de macrorregiões, tanto graficamente como nos 

cálculos necessários, utilizando programas computacionais que permitam através de simples 

comandos o capturamento dos dados, seguido do preenchimento automático das planilhas utilizadas 

em tais projetos. 

Também pretende-se tornar possível a simulação de redes de drenagem já existentes com 

maior praticidade e rapidez, tornando possível também observar falhas em projetos existentes e 

muitas vezes já executados, necessitando de reparos. 

2- MATERIAIS E MÉTODOS 

 
Desenvolveu-se o software através das linguagens de programação internas ao próprio 

AutoCAD, que são AutoLISP e VBA (Visual Basic for Applications). Para o AutoLISP aplicaram-

se os conhecimentos, além de outras fontes, do livro de Matsumoto (1998), já para o VBA 

aplicaram-se os conhecimentos do livro de Krammer e Gibb (1999), além de utilizar a linguagem. 

A fim de se elaborar um projeto de rede de drenagem através do software UFC7, é necessário 

que o usuário possua a planta baixa do terreno com as curvas de nível, podendo estar em qualquer 

desses três formatos: “spline”, “lwpolyline” ou “polyline”. Em qualquer destes formatos, quando for 

necessário, captura-se a cota do terreno automaticamente através de interpolações feitas pelo 

próprio programa, o que evita que o usuário tenha que interpolar. Caso o usuário não possua a 

planta topográfica do terreno, quando for necessário, é pedido ao usuário a cota do ponto através de 

uma caixa de diálogo. 

2.1 – Apresentação do Software UFC7 
 

Utilizando o software UFC7, com a planta altimétrica do local onde será implementado a rede 

de drenagem, utilizando-se apenas de alguns botões, o usuário poderá traçar manualmente as bacias 

hidrográficas e as subbacias com seus respectivos rios, ao mesmo tempo em que serão calculados de 

forma automática os dados necessários para o desenvolvimento do projeto e guardados em blocos 

inseridos no centro das bacias e subbacias para serem utilizados posteriormente. Após o traçado, terá 

a opção de editar os blocos inseridos com os dados. Então, quando terminado o traçado do projeto 

dentro do AutoCAD poderá clicar em um botão para que todo o projeto seja exportado 

automaticamente para o HEC-HMS para obter sua simulação e análise.  
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Tanto a exportação dos dados para o HEC-HMS como o traçado das bacias é feito através da 

linguagem de programação AutoLISP, bem como os cálculos da área da bacia, comprimento do rio, 

declividade, diferença de cotas, tempo de concentração e intensidade. 

Os blocos de inserção das bacias e subbacias são inseridos pela linguagem VBA, onde para 

cada bloco desses aparece uma caixa de diálogo pedindo para que o usuário entre com os dados 

necessários para a identificação da bacia ou subbacia. 

Para os cálculos de precipitações de chuvas são utilizados três métodos bastante conhecidos 

que podem ser escolhidos pelo usuário: Pfafstetter, Equações de chuva e Taborga Torrico. 

Já para a distribuição de chuva serão utilizados o método de Equações de Chuva e o método 

de Chicago os quais também podem ser escolhidos pelo usuário. 

Os arquivos principais dos botão para chamar o software e o seu menu do software são dois : 

o ".mns", indicando as funções a serem utilizadas em cada botão, e o ".dll", com os ícones de cada 

botão (O botão para chamar o software e o menu do software são mostrados logo abaixo). 

 
Figura 1 - Botão para chamar o software 

 
Figura 2 - Menu do Software UFC7 

Estão logo abaixo os botões, assim como os seus nomes e funções: 

 Bacia Hidrográfica: traça a bacia hidrográfica; 

Rio principal da Bacia Hidrográfica: traça o rio da bacia hidrográfica; 

 Subbacia: traça a subbacia; 

 Rio principal da Subbacia: traça o rio da subbacia; 

 Transformar items para UFC7: clicando-se em um desenho de uma bacia, subbacia ou rio 

já existentes, transforma esses desenhos para as características do software UFC7;   

 Calcular chuva: permite a escolha dos métodos para o cálculo da precipitação através de 

um formulário (Formulário do botão Calcular chuva logo abaixo); 
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Figura 3 - Calcular chuva. 

 
Figura 4 - Formulário para o Método de Pfafstetter. 

 
Figura 5 - Formulário para o Método de Taborga-Torrico. 
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Figura 6 - Formulário para o Método das Equações de Chuva. 

 Default: permite escolher-se um padrão para as equações utilizadas e, também, 

para os valores utilizados no software (Formulário do default mostrado logo abaixo);   

 
Figura 7 - Default (Bacias). 
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Figura 8 - Default (Tempo de Concentração). 

 

 
Figura 9 - Default (Geral). 

 Editar: edita-se os blocos que foram inseridos no decorrer do traçado do projeto; 

 Exportar para o HEC-HMS: exporta todo o projeto traçado no AutoCAD para o 

HEC-HMS; 

Em todos os nove botões citados acima, os comandos foram feitos utilizando-se de 

uma interface entre as linguagens AutoLISP e VBA (Visual Basic for Applications). 
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Durante a transferência de dados para o software HEC-HMS, utiliza-se o VBA para 

exportar o desenho de todo o traçado do projeto do AutoCAD para HEC-HMS no formato 

“.dxf” e o AutoLISP para criar os arquivos de entrada do HEC-HMS nos formatos “.basin”, 

“.met”, “.control”, “.dss”, “.gage”, “.hms” e, por fim, “.run”. Diminuindo assim o trabalho 

desgastante de inserir esses dados um a um manualmente. 

3 – RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

Tendo o arquivo da planta baixa do terreno com suas curvas de nível (ou não, caso o 

usuário queira inserir as cotas manualmente) pode-se traçar a rede de drenagem, ou seja, 

pode-se definir a parte gráfica do projeto de drenagem de uma macrorregião. 

Essa parte gráfica constitui-se em se traçar uma Bacia, Subbacia e seus rios, para 

depois, serem enviados para o HEC-HMS automático. Dividindo-se em duas etapas, em que 

a primeira consiste em traçar o projeto no AutoCAD e, a segunda, em enviar o projeto com 

os dados para o HEC-HMS para serem feitas simulações de chuva. As duas etapas de 

trabalho serão descritas a seguir:  

3.1 - Primeira etapa: traçado do projeto no AutoCAD. 

 
Essa primeira etapa consiste no traçado de um projeto no AutoCAD, na qual para 

iniciar o projeto de uma rede de drenagem com a utilização do software UFC7, deve-se 

possuir a planta do terreno com as suas curvas de nível. Com o arquivo aberto, clica-se no 

ícone UFC7 aparecerá o menu do software. 

Clica-se no botão “Bacia Hidrográfica”: 

 
Figura 10 - Clique no botão "Bacia Hidrográfica". 

Traça-se a Bacia Hidrográfica manualmente, respeitando os limites das curvas de nível: 
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Figura 11 - Bacia Hidrográfica traçada. 

Clica-se no botão “Rio principal da Bacia Hidrográfica”: 

 
Figura 12 - Clique no botão "Rio principal da Bacia". 

Traça-se o rio manualmente e, quando terminar, aparecerá um formulário para que seja 

efetuado o cálculo da chuva da região de acordo com o método Taborga-Torrico:  

 

 
Figura 13 - Formulário para o cálculo da chuva. 
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Depois os cálculos feitos do rio e da bacia e também o cálculo da chuva serão 

adicionados em outro formulário para que sejam vistos pelo usuário antes que sejam 

guardados em um bloco da bacia para serem utilizados mais na frente. 

 
Figura 14 - Formulário com os dados da Bacia e do seu rio. 

Logo abaixo está o traçado da bacia hidrográfica, seu rio e o bloco, o qual foi 

identificado com o número 1: 

 
Figura 15 - Bacia e rio traçados. 

Para o traçado da subbacia clica-se no botão “Subbacia” e traça-se manualmente: 

 
Figura 16 - Clique no botão "Subbacia". 
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Figura 17 - Subbacia traçada. 

Ao terminar o traçado, clica-se no botão “Rio principal da Subbacia”, traça-se o rio e, 

ao terminar o traçado, aparecerá formulário com os dados do rio da subbacia assim como os 

dados da subbacia.  

 
Figura 18 - Clique no botão “Rio principal da Subbacia”. 

 

 
Figura 19 - Formulário com os dados da Subbacia e do seu rio. 

Ao clicar em “OK”, o traçado estará completo e com o bloco da Subbacia.  

3.1.1 - Resultados da primeira etapa. 
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Como resultado da primeira etapa, tem-se o traçado do projeto no AutoCAD com uma 

bacia, uma subbacia e seus respectivos rios e blocos. 

 
Figura 20 - Bacia, Subbacia e Rios traçados. 

3.2 - Segunda etapa: exportar o projeto para o HEC-HMS. 

 
A segunda etapa consiste em clicar-se no botão “Exportar para o HEC-HMS”. Então, 

uma vez clicado, todos os dados do AutoCAD são enviados para o HEC-HMS, para serem 

analisados e simulados. 

 
Figura 21 - Clique no botão "Exportar para o HEC-HMS". 

Na figura a seguir tem-se o desenho do projeto traçado com a utilização do software 

após ser exportado para o HEC-HMS:  
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Figura 22 - Projeto exportado para o HEC-HMS pronto para simulação. 

Uma vez que todos os dados foram inseridos no HEC-HMS automaticamente, pode-se 

observar os resultados da simulação. 

3.2.1 - Resultados da segunda etapa. 

 
Depois, no próprio HEC-HMS, pode-se analisar os resultados das simulações, como 

indicados nas figuras abaixo: 

 
Figura 23 - Resultados da simulação. 
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Figura 24 - Resultados da simulação. 

 
Figura 25 - Resultados da simulação. 

4 – CONCLUSÕES. 

 
Durante o desenvolvimento de trabalhos como este, uma vez escolhida a opção de 

fazê-lo manualmente, perderia-se muito tempo com cálculos utilizando-se de diferentes 

equações e também com a inserção de dados um a um. Por meio desse software consegue-se 

com bastante facilidade e com bem menos tempo elaborar e levantar dados utilizados em 

projetos de redes de drenagem de macrorregiões. Conseguindo-se também a simulação de 

redes de drenagem já existentes com maior praticidade e rapidez, tornando possível também 

descobrir falhas em projetos existentes e muitas vezes já executados, necessitando de 

reparos. 
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