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MODELAGEM DO ESCOAMENTO NA BACIA DE CONTRIBUIÇÃO DA 

USINA DE ROCHEDO-GO UTILIZANDO O HEC-HMS 

Thiago Augusto Mendes1 Klebber Teodomiro Martins Formiga2 Fernando Duarte Barbalho3 & 

Lidiane de Fátima Vilela4 

RESUMO --- O objetivo deste trabalho foi testar o modelo HEC-HMS na geração de hidrogramas 
da sub-bacia do rio Meia Ponte, em Goiás, utilizando como método de determinação da precipitação 
média diária o método Multiquadric. Inicialmente, utilizando-se do software ARCVIEW 3.2, 
delimitou-se a bacia, em estudo. Foram utilizados 21 estações pluviométricas e 1 estação 
fluviométrica para entrada de dados. Assim sendo, foi adotada a função módula da soma residual 
para calibrar o modelo. As vazões calculadas e observadas, no geral, foram bem próximas 
proporcionando credibilidade ao modelo. A calibração apresentou erro próximo a 30% para as 
vazões de pico e apenas 5% para a vazão total. Embora o modelo seja simplificado ele conseguiu 
reproduzir satisfatoriamente o ajuste da calibração e da validação. 

ABSTRACT --- The aim of this paper is to test the HEC-HMS model while generating hidrograms 
of the Meia Ponte river’s sub-basin, in Goiás. The Model used to determine the average daily 
precipitation was the Multiquadric method. Firstly, the basin was limited using the program 
ARCVIEW 3.2. Twenty one pluviometric stations were used and also a fluviometric station to 
collect data. Thus, a sum absolute residuals function was used to calibrate the model. The calculated 
and observed flows, in general, were very close, what provides the model reliability.  The 
calibration presented error next 30% for the outflows to peak and only 5% for the total. Although 
the model is simplified, it proved satisfactorily the adjustment of calibration and validation. 

Palavras-chave: hidrologia, modelagem hidrológica, HEC-HMS. 
  

                                                 
1 Mestrando em Engenharia do Meio Ambiente da Universidade Federal de Goiás, Escola de Engenharia Civil, Praça Universitária s/n, Setor 
Universitário, Cep 74605-220, Goiânia-GO, e-mail engenhoaugusto@gmail.com 
2 Professor Adjunto da Escola de Engenharia Civil da Universidade Federal de Goiás. e-mail: klebber.formiga@gmail.com 
3 Bolsista de Iniciação Científica CTHidro/FINEP. Aluno do Curso de Engenharia Civil. Escola de Engenharia Civil, Praça Universitária s/n, Setor 
Universitário Goiânia-GO CEP 74605-220. e-mail: fd.baralho@gmail.com 
4 Mestranda em Engenharia do Meio Ambiente da Universidade Federal de Goiás, Escola de Engenharia Civil, Praça Universitária s/n, Setor 
Universitário, Cep 74605-220, Goiânia-GO, e-mail. e-mail: lidivilela@yahoo.com.br 



XVII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 2

1 - INTRODUÇÃO 

A Hidrologia tenta descrever os diversos fenômenos naturais complexos encontrados no ciclo 

hidrológico. Todos os processos do ciclo hidrológico dependem de vários fatores que dificultam a 

análise quantitativa e qualitativa dos mesmos. Segundo Tucci (1998) modelo é a representação de 

algum objeto ou sistema, numa linguagem ou forma de fácil acesso e uso, com o objetivo de 

entendê-lo e buscar suas respostas para diferentes entradas. Para Maidment (1993), um modelo 

hidrológico pode ser definido como uma representação matemática da vazão e seus constituintes em 

alguma parte da superfície do solo ou subsolo. Já Barth et al. (1987), diz que modelo é uma 

representação do comportamento de um sistema natural possível de ser expresso através de 

equações matemáticas e que, dada a versatilidade que possui, pode-se facilmente modificar a sua 

lógica, obtendo-se resultados de diferentes situações de um mesmo sistema ou de diferentes 

sistemas. 

O objetivo deste trabalho foi testar e avaliar as respostas do modelo HEC-HMS (Hydrologic 

Modeling System) utilizando o método Multiquadric (CARMINE, 2001) no cálculo da precipitação 

média diária, na simulação do hidrograma da sub-bacia do rio Meia Ponte, localizado na usina de 

Rochedo, em Goiás. 

2 – MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 Área de Estudo 

A sub-bacia de drenagem do rio Meia Ponte, localizado em Rochedo-GO cujas coordenadas 

são 49º 13’ 0,475’’W e 17º 23’ 19,52’’S foi escolhida devido à sua importância com relação a 

produção de energia elétrica, localização estratégica dentro do estado e disponibilidade de dados de 

precipitação e vazão.  

Os municípios goianos que fazem parte da bacia de contribuição do Rochedo são: Itauçu, 

Inhumas, Damolândia, Ouro Verde de Goiás, Nova Veneza, Brazabrantes, Goianira, Santo Antônio 

de Goiás, Nerópolis, Anápolis, Teresópolis de Goiás, Goianápolis, Bonfinópolis, Leopoldo de 

Bulhões, Silvânia, Senador Canedo, Caldazinha, Goiânia, Aparecida de Goiânia, Bela Vista, 

Hidrolândia, Professor Jamil e Piracanjuba. 

Os dados e a determinação dos parâmetros necessários à modelagem hidrológica foram 

levantados utilizando ferramentas baseadas em Sistema de Informações Geográficas (SIGs), assim, 

possibilitando o incremento de unidades espaciais de estudo em número e detalhes, permitindo 

modelagens mais bem definidas e confiáveis (MAIDMENT, 1993). 
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Neste artigo foi utilizado o método multiquadric, que consiste na determinação dos 

coeficientes de ponderação que são utilizados numa interpolação, partindo da premissa que a 

superfície total pode ser resultante de diversas superfícies quadricas ou funções de kernel, cada uma 

com origem em um ponto no qual o valor de f(x, y) é conhecido. Ajustando uma superfície que 

passe por todos os pontos conhecidos pode-se encontrar os coeficientes de cada posto pluviométrico 

para a determinação da precipitação em qualquer ponto. 

Essas superfícies individuais podem ser de natureza parabólica (Equação 1) ou hiperbólica 

(Equação 2): 

∑ −+−=
N

j
jjj yyxxcyxz ])()[(),( 22   (1) 

∑ +−+−=
N

j
jjj ayyxxcyxz 2

1222 ])()[(),(   (2) 

Para o cálculo da precipitação média, optou-se pelo método multiquadric, com uso de 

hiperbolóides circulares onde 2a =0 para descrever uma superfície cônica viando estimar a 

precipitação média.  

O método, implementado em plataforma MATLAB, lê os dados diários de precipitação para 

os N postos observados e define a precipitação diária para os mesmos e com estes dados são 

determinados os coeficientes do sistema. Após a determinação dos referidos coeficientes, para cada 

mês em particular, é feita a interpolação para determinação da precipitação em cada ponto da bacia 

(conforme a discretização escolhida). Somadas as precipitações, tem-se a precipitação total que, 

dividida pela área total, nos retorna, para cada mês, a chuva média. 

Foi avaliado os dados de chuva (séries históricas) de 01/09/1973 até 01/08/2003 (ANA, 2007), 

porém, para determinação do hidrograma simulado no HEC-HMS foi utilizado apenas o ano 

hidrológico de maior intensidade pluvimétrica, o ano hidrológico de 1981 (01/09/1981 a 

31/08/1982). Os dados calculados pelo modelo para a precipitação diária média na bacia de 

contribuição são apresentado na Tabela 1. 

Tabela 1 – Precipitação diária média calculada pelo método multiquadric 
Dia/Mês set/81 out/81 nov/81 dez/81 jan/82 fev/82 mar/82 abr/82 mai/82 jun/82 jul/82 ago/82 

1 0,00 0,88 22,42 9,56 12,40 22,91 3,65 21,41 2,46 0,00 0,00 0,00 

2 0,00 0,00 16,37 9,31 20,21 11,81 12,14 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 0,00 19,13 11,17 15,30 22,70 3,19 21,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 0,00 13,72 1,60 10,14 11,62 9,63 16,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 0,00 2,97 1,77 8,43 1,96 8,24 34,02 0,14 0,00 0,02 0,00 10,02 

6 0,01 1,68 3,19 0,89 12,15 15,14 17,95 0,65 0,55 0,00 0,00 1,81 

7 0,00 4,59 9,46 13,02 23,94 5,85 16,76 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 
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8 2,06 21,25 26,08 14,43 3,34 7,68 11,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9 0,00 2,39 0,18 12,80 8,27 6,29 11,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 0,00 2,74 20,37 10,51 12,30 0,87 11,74 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 

11 0,00 32,98 19,39 10,28 3,04 0,00 6,95 0,27 0,00 0,00 0,00 0,00 

12 0,00 6,07 2,66 18,80 12,30 0,30 4,35 0,94 0,00 0,00 0,00 0,00 

13 0,00 32,01 3,26 0,33 14,44 0,08 7,94 43,40 0,00 0,00 0,00 0,00 

14 0,00 0,89 25,06 3,61 9,97 0,01 11,90 11,94 0,00 0,00 0,08 0,00 

15 0,00 2,22 28,19 8,81 8,40 2,01 0,10 12,74 0,00 0,00 7,62 0,00 

16 0,00 3,97 10,75 7,60 4,32 0,52 0,05 3,69 0,00 0,00 4,54 0,00 

17 0,00 6,24 5,24 14,04 12,29 0,77 9,07 8,48 0,00 0,00 3,01 0,00 

18 1,22 4,89 9,74 11,91 19,83 0,00 5,16 0,70 0,54 0,00 0,00 0,00 

19 1,41 12,55 3,20 15,51 5,54 0,02 9,30 0,83 7,59 0,00 0,00 0,00 

20 0,00 7,27 22,38 7,67 34,18 0,17 29,42 0,02 20,19 0,00 0,00 0,02 

21 0,00 3,54 27,13 2,20 17,76 4,96 10,14 0,06 13,65 0,00 0,00 4,14 

22 0,00 0,05 19,66 8,17 16,43 5,12 10,46 0,00 2,95 0,00 0,00 2,95 

23 0,00 0,21 0,48 5,91 14,94 0,58 19,11 0,00 0,00 0,00 0,00 1,45 

24 0,00 4,40 7,11 9,46 37,18 9,20 14,46 0,00 4,65 0,00 0,00 17,57 

25 0,00 0,18 6,91 3,04 18,36 27,15 23,43 0,00 28,61 0,00 0,00 3,46 

26 0,00 0,65 17,49 8,19 30,81 9,94 8,36 0,00 22,38 0,00 0,00 4,28 

27 0,37 3,74 0,29 15,01 31,19 6,65 0,79 0,00 0,87 0,00 0,00 0,21 

28 8,75 12,50 3,35 22,29 19,18 17,89 1,36 0,00 0,01 0,00 0,00 0,05 

29 9,58 7,07 4,80 18,10 25,18   6,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,33 

30 2,08 13,95 8,12 16,05 31,51   3,76 0,00 0,00 0,05 0,00 6,21 

31   11,83   19,61 23,58   26,51   1,41   0,00 1,31 

 

2.3 – Dados de Vazão Diária 

Os dados de vazão foram obtidos da estação fluviométrica da Fazenda Bonito de Baixo, 

código 60655000 da ANA, localizada nas coordenadas 16º57’26’’S e 49º04’35’’W no município de 

Hidrolândia-Goiás (ANA, 2007). Estes dados podem ser observados na Tabela 2. 

Tabela 2 – Vazões diária utilizadas no modelo HEC-HMS 
Dia/Mês set/81 out/81 nov/81 dez/81 jan/82 fev/82 mar/82 abr/82 mai/82 jun/82 jul/82 ago/82 

1 24,7 32,5 141 109 140 343 184 256 113 105 78,5 62,2 
2 24,7 29,8 139 116 142 325 206 253 113 104 78,5 62,9 
3 24,7 53,2 130 129 142 273 210 264 116 103 77,4 64,3 
4 24,7 39,5 112 114 139 246 215 247 115 103 76,8 67,4 
5 24,3 37,9 55 104 136 231 279 288 114 100 75,6 70,3 
6 24,3 42,1 49,5 88,9 132 213 259 278 114 99,7 74,4 70,9 
7 24,7 50,1 115 97,5 143 202 254 252 113 98 73,8 68,5 
8 27,2 71,5 214 112 207 189 244 243 110 97,5 73,3 63,6 
9 24,3 47,2 150 176 143 180 241 152 109 95,8 72,1 60,9 
10 23,5 49,5 104 117 126 170 231 149 109 94,6 72,1 59,6 
11 22,7 80,8 135 111 122 161 219 150 106 93,5 72,1 58,3 
12 22,7 110 84,3 115 118 157 200 164 106 92,3 71,5 57,6 
13 22,3 165 60,2 139 115 151 187 178 106 91,8 71,5 57 
14 22,7 126 69,1 122 112 144 171 191 105 90,6 70,9 55,7 
15 22,3 119 153 109 108 138 159 189 104 90,1 70,9 54,4 
16 22,3 94,6 134 151 109 135 155 187 103 88,9 76,8 54,4 
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17 22,3 51,9 140 134 153 131 163 187 103 88,3 75,6 52,5 
18 22,3 49,5 137 118 188 127 176 167 107 86,6 74,4 51,9 
19 22,3 150 119 104 204 124 170 162 130 86 73,8 51,3 
20 22,7 86 125 96,3 278 127 157 157 132 86 71,5 51,9 
21 23,5 94,1 123 107 284 131 148 151 125 85,5 71,5 53,8 
22 21,6 64,3 139 99,2 237 134 160 149 119 83,7 66,2 58,3 
23 20,9 41,6 146 94,1 247 136 170 149 120 82,6 65 57 
24 20,9 41 153 100 257 139 217 146 202 82,6 64,3 56,3 
25 19,8 40 150 99,7 245 143 247 138 212 81,4 63,6 56,3 
26 20,9 38,9 147 98,6 275 160 195 129 219 80,8 62,9 58,9 
27 21,6 33,9 126 137 317 169 187 124 138 80,8 62,2 58,3 
28 22,3 55,7 103 161 286 175 183 124 127 80,3 61,6 57 
29 22,7 79,1 119 180 319   208 124 117 79,7 60,9 57 
30 25,5 80,8 110 156 325   287 113 111 79,1 60,9 56,3 
31   150   143 331   331   109   60,2   

 

2.4 – O Modelo HEC-HMS  

O HEC-HMS é um modelo hidrológico semi-distribuído em que uma bacia hidrográfica é 

reproduzida como um grupo interligado de áreas, e os processos hidrológicos podem ser 

representados pelos parâmetros que refletem as condições médias dentro da área. Se essas médias 

não forem apropriadas para uma sub-área, será necessário considerar sub-áreas menores, nas quais 

os dados médios possam ser avaliados (MILDE et al., 2002). Por isso, foi utilizado o método 

Multiquadric na determinação da precipitação média diária, tentando assim, minimizar os efeitos 

espaciais decorrentes do problema proposto. 

O modelo HEC-HMS possui uma interface gráfica permitindo a visualização rápida e 

amigável das simulações processadas e a criação de gráficos avaliando os parâmetros otimizados. 

Possui várias características que permitem modificar os parâmetros de entrada e gerar quase que 

instantaneamente novas saídas. 

Como qualquer outro modelo hidrológico, o HEC-HMS, necessita de entradas, como as 

precipitações e as vazões observadas. Esses dados de entrada foram inseridos no modelo por meio 

do próprio usuário e não por um arquivo eletrônico, o que é possível no HEC-HMS. Os outros 

dados de entrada se referem aos métodos de funcionamento do programa, ou seja, métodos para o 

cálculo da perda de precipitação, transformação da precipitação em vazão, cálculo do fluxo de base 

e método de propagação de onde de cheia. 

De acordo com Milde et al. (2002) o modelo HEC-HMS possui limitações como: as 

simulações devem ser de preferência para eventos de chuvas individuais, devido ao fato de, não ser 

feita nenhuma previsão de recuperação da umidade do solo durante períodos sem precipitação, os 

resultados do modelo são em termos de descarga e o direcionamento da onda de cheia e calculado 

por métodos de direcionamento hidrológico e não refletem as equações de Saint-Venant. 
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2.4.1 Perda   

O modelo HEC-HMS não considera os fluxos d’água interceptados pela superfície do solo e 

sua cobertura, os fluxos que são armazenados nas depressões, nem os que se infiltram ou se perdem 

por evapotranspiração. As perdas iniciais referem-se à quantidade de precipitação necessária para 

iniciar o processo de escoamento superficial e representam o armazenamento de água pela cobertura 

vegetal e pelas depressões locais na superfície do solo. A precipitação que não contribui para a 

vazão é considerada como perda do sistema. As equações usadas para calcular as perdas não 

discriminam a recuperação da umidade do solo ou o armazenamento na superfície. O modelo é, 

portanto, orientado a eventos individuais. Após alcançar o valor estipulado de perda inicial, a 

precipitação passa a sofrer uma perda constante, resultante da taxa de infiltração. Nos valores das 

perdas iniciais, estão embutidos os conceitos de umidade do solo e capacidade de armazenamento 

(MILDE et al., 2002). 

As equações de perda disponíveis no modelo HEC-HMS são: déficit constante, inicial 

constante, exponencial, Green Ampt, curva número SCS e quantidade de umidade do solo. Neste 

trabalho, foi utilizado o método de perda do Soil Conservation Service (SCS), que necessita do 

valor da taxa de perda inicial em mm/h, do número da curva média do SCS e da porcentagem de 

impermeabilidade média da área. 

O número da curva é o parâmetro usado pelo modelo para estimar a retenção potencial 

máxima de chuva. A curva escolhida determina o total de excesso de chuva que se tornará 

escoamento direto. 

2.4.2 Metodo de Transformação de Precipitação em Vazão  

Foi utilizado o método SCS para cálculo da hidrógrafa sintética devido ao bom ajuste por ele 

demonstrado e à disponibilidade de dados. Apesar das controvérsias existentes sobre este método, 

principalmente em relação ao seu significado físico, ele ainda é um dos mais utilizados (TUCCI, 

1998). No HEC-HMS há também outros métodos como: método de Clarck, onda cinemática, 

ModClark e Synder. 

O tempo de retardo (lag time) é o parâmetro necessário para o modelo, sendo definido como 

o tempo total para que toda a bacia contribua para o deflúvio no exutório, ou o total de tempo para 

que a água atinja o exutório a partir do ponto mais distante da bacia. Por definição, a vazão atinge o 

pico no tempo de concentração. O valor de tlag é: 

( )⎥⎦
⎤

⎢
⎣

⎡
=

w

w
lag V

Lt
60

6,0
 

(3) 

onde Lw = maior percurso do fluxo de água em metros e Vw = velocidade média em m/s. 
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O resultado é dado em minutos. O tempo de retardo é medido do centróide do hietograma ao 

tempo de pico da hidrógrafa (CHOW et al., 1988). No HEC-HMS, o intervalo de tempo de análise 

tem de satisfazer a condição de ser menor que 0,29 vezes o tempo de retardo da bacia (HEC, 1992). 

O tempo de retardo é tomado como sendo o valor tlag calculado acima, ou 3,5 vezes o intervalo de 

tempo de análise. Deve ser utilizado aquele de maior valor. 

2.4.3 Calculo do Fluxo de Base 

O fluxo-base é representado no HEC-HMS com três parâmetros: o valor do fluxo-base 

inicial do evento, o valor da constante de recessão (em porcentagem) e o valor da vazão limite (em 

porcentagem da vazão inicial do fluxo-base). O valor assumido como sendo a vazão inicial do 

fluxo-base, para cada evento, foi a menor vazão ocorrida no período de sua duração. 

2.4.4 Otimização dos Parâmetros 

Estimar os valores dos parâmetros dos modelos chuva-vazão, para o devido ajuste entre as 

vazões calculadas e as observadas em uma determinada bacia hidrográfica, é uma tarefa laboriosa e 

requer um processo de calibração adequado, sobretudo na alimentação dos dados de entrada. Neste 

trabalho, não foi utilizada a técnica de modelagem manual (tentativa e erro) e sim, a calibração 

automática que permite menos subjetividade na análise dos dados. 

A medida quantitativa do ajuste ótimo é baseada no grau de variação entre a hidrógrafa 

computada e a observada (função objetivo), que é igual a zero se as hidrógrafas coincidem 

exatamente (MILDE et al., 2002). Assim, foram utilizados os métodos de otimização do próprio 

HEC-HMS em busca da estimativa automatizada de encontrar e avaliar os melhores parâmetros 

para a bacia de contribuição em questão, produzindo um ajuste ótimo, isto é, minimizando a 

magnitude da função objetivo. 

Na otimização dos parâmatros foram utilizados os dois métodos do HEC-HMS, que são o 

método Nelder Mead e o método Univariate Gradient. O método que mais se ajustou foi o Nelder 

Mead, que é uma modificação mo Método simplex para problemas não lineares, utilizando uma 

tolerância de 0,0001 e um número máximo de 150 iterações. O método de Nelder Mead varia e 

ajusta todos os parâmetros ao mesmo tempo, ao contrário do método Univariate Gradient que 

ajusta um parâmetro de cada vez fixando-o, para depois ajustar os outros. 

Foram testadas todas as funções objetivo disponíveis no HEC-HMS, porém, a que mais se 

adaptou às vazões observadas foi a função objetivo sum absolute residuals, ou seja, módulo da 

soma residual, que atribui pesos iguais tanto para os pequenos erros como para erros maiores. 
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3 – RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os valores de vazões observadas e simuladas encontrados para a da bacia do rio Meia Ponte 

no posto fluviométrico de Rochedo empregando-se o modelo HEC-HMS são mostrados na Figura 

2.  

Figura 2 – Comparação dos hidrogramas após a otimização 

Para o método de perda (infiltração, evapotranspiração), o valor inicial empregado foi de 

0,3mm. Calculou-se a curva média do SCS e atribuiu-se 1% para a taxa de impermeabilização do 

solo na bacia, significando que, em área equivalente a essa porcentagem, 100% do que é precipitado 

transforma-se em vazão. O valor da curva média do SCS inicial foi de 2,00. 

Em relação ao método de transformação da precipitação em vazão, o tempo de retardo tlag (lag 

time) inicial, considerando o maior comprimento do fluxo com 44000 m e velocidade média da 

corrente 0,4 m/s, foi de 1100 minutos. Após a calibração, esse tempo foi alterado pelo modelo para 

1096,6 minutos o que indica um bom valor de ajuste inicial (Tabela 3). 

Para o calculo do fluxo de base, a constante de recessão média inicialmente utilizada para a 

primeira simulação usando os dados de vazão do ano hidrológico de 1981 (01/09/1981 a 

31/08/1982) foi de 0,1 e após a otimização a constante de recessão passou para 0,967 tendo sido 

fixado inicialmente o limite superior pré-programado no modelo, cujos extremos ficam entre 

0,00001 e 1. A vazão inicial do fluxo-base estabelecida para cada evento foi de 0,6 m3/s.Km2. 

A média do número da curva do SCS após a calibração dos parâmetros foi de 1,476. Na 

Tabela 3 são apresentados os parâmetros calibrados no modelo empregando-se a função objetivo 

módulo da soma residual. 

 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

ago-81 set-81 nov-81 dez-81 fev-82 abr-82 mai-82 jul-82 set-82

Mês/Ano

Va
zã

o 
(m

3 /s
)

Vazões Calculadas
Vazões Observadas



XVII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 10

 

Tabela 3 – Parâmetros Calibrados 
Parâmetro Unidade Valor 

Inicial 
Valor 

Otimizado Sensibilidade 

tLag min 1100 1096,6 -0,1 
Recession Constant  0,1 0,96691 0.00 

Curve Number  2 1,4735 0.00 
Initial Abstraction mm 0,3 2,9898 0.00 
Baseflow Initial 

Flowrate M3/S /KM2 0,1 0,0075015 0.00 

 

De um modo geral os parâmetros apresentaram pouca sensibilidade no modelo. No entanto 

verifica-se que o parâmetro mais sensível a otimização é o tlag. O resultado encontrado no processo 

de otimização foi muito próximo do determinado através do equacionamento mostrando que esta 

representa um bom valor para ajuste do modelo. 

Foi feita uma avaliação dos resultados das vazões médias mensais (Figura 3 e Tabela 5), 

verificando que houve uma superestimação da vazão de pico calculada, transmitida ao mês 

seguinte, ou seja, abril/1982 (Tabela 4). 

 

Tabela 4 – Parâmetros Calibrados 
 

 

 

 

Figura 3 – Comparação das vazões médias mensais 

 

Resultados Vazão de Pico (m3/s) Vazão Total(m3/s) 
Calculados 444,5 692,02 
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Em janeiro de 1982 foi observado o maior índice pluviométrico sobre a bacia de contribuição, 

porém, a maior vazão observada ocorreu no mês de março de 1982 enquanto que pelo modelo 

HEC-HMS ocorreu só no mês de abril de 1982 (Tabela 5). A precipitação total foi de 2272,6 mm 

enquanto que o total escoado foi de 710 mm indicando que a bacia tem um rendimento de 

aproximadamente 31%. 

Nas análises das vazões máximas observa-se que o modelo HEC-HMS superestimou as 

vazões de pico em relação às vazões de pico observadas. Isto se deve à escolha da função objetivo 

utilizada, que ajusta os valores mais próximos da média em relação aos valores de pico. Com isso, o 

erro nos picos da vazão foi de 30% enquanto que a estimativa do escoamento foi de somente 5%. 

Com relação à contribuição, verifica-se que a maior parte da descarga gerada pelo modelo 

foi devido ao escoamento de base, ou seja, 58,6% (405 mm), enquanto que o escoamento direto foi 

responsável por 41,4% (286,52mm). Novamente, este ajuste se deve à função objetivo escolhida. 

 

Tabela 5 – Vazões Médias Mensais e Precipitação 

Mês/Ano Vazão Observada (m3/s) Vazão Calculada (m3/s) Precipitação (mm) 
set/81 23,0 26,2 25,5 
out/81 67,1 25,6 236,5 
nov/81 124,1 61,6 337,8 
dez/81 119,5 85,3 331,0 
jan/82 190,1 120,1 519,4 
fev/82 182,5 154,7 177,0 
mar/82 201,8 152,8 366,2 
abr/82 189,3 218,4 105,5 
mai/82 123,6 156,6 105,9 
jun/82 91,4 120,2 0,1 
jul/82 71,0 43,4 15,3 

ago/82 58,9 63,5 52,5 
 

4 – CONCLUSÕES 

Embora o modelo HEC-HMS tenha seu foco na simulação eventos hidrológicos isolados o seu 

uso na análise de uma série anual de escoamento mostrou-se satisfatório. Devido à escolha da 

função objetivo, que procurava ajustar os volumes totais escoados, os resultados encontrados 

mostraram que o modelo encontrou resultados de volumes escoados semelhantes aos observados 

com um erro de apenas 5% em relação aos dados observados. Este tipo de ajuste, no entanto, 

prejudicou a estimativa das máximas vazões observadas uma vez que este erro foi superior a 30%. 

O método empregado na otimização foi o Nelder Mead, que é uma técnica de Programação 

Não Linear, estes métodos tem dificuldade de trabalhar com valores iniciais afastados do ótimo, 

tendendo a dar como resposta ótimos locais, devendo-se avaliar diferentes configurações iniciais. 
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