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RESUMO 

 

O trabalho em questão trata do estudo da propagação e do controle de cheias em bacias 

hidrográficas com grande variação de altitude, tendo como estudo de caso a bacia do rio Mundaú, 

até a fronteira do Estado de Pernambuco. Foram aplicados os modelos integrados HEC-HMS e 

HEC-RAS com a utilização de ferramentas de geoprocessamento, da nascente do rio Mundaú até 

a cidade de Santana do Mundaú, em Alagoas. Com base no hidrograma da estação fluviométrica 

em Santana do Mundaú, foram escolhidos para simular os eventos de 1994, 1997, 2000, 2005 e 

2008, todos com vazão acima de 100 m3/s. A altimetria foi obtida através do mapeamento digital 

a laser ao longo do rio na escala 1:5.000 e na cidade de Correntes na escala 1:2.000, com o uso da 

tecnologia LiDAR. Através desse Modelo Digital do Terreno (MDT) e das ortoimagens 

(fotografias georreferenciadas), foram criados os elementos necessários ao processamento da 

geometria do rio, pré-requisito para a modelagem no HEC-RAS. Como resultados da pesquisa, 

temos a calibração e validação do modelo e a simulação do evento de 2010 com um possível 

barramento para controle de enchentes. A característica mais marcante desta bacia e dos seus 

principais cursos de água em território pernambucano são as grandes declividades observadas, o 

que traz complicação para a modelagem hidrodinâmica nas abordagens convencionais. Isso 

requereu a utilização de artifícios para eliminação das instabilidades numéricas. Ao final, foi 

possível modelar os aspectos hidrológicos e hidrodinâmicos, considerando-se inclusive o controle 

de cheias com a inclusão de um barramento no sistema físico modelado. 

 

Palavras-chave: Modelos hidrológicos - hidrodinâmicos; Geoprocessamento; Rio Mundaú; 

Controle de cheias; LiDAR. 
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ABSTRACT 

 

The work in question deals with the study of flood propagation and management in river 

basins with large variation in altitude, taking as case study the Mundaú river basin, until the 

border of the State of Pernambuco. The integrated models HEC-HMS and HEC-RAS were 

employed, together with GIS tools, from the Mundaú river's source to the city of Santana do 

Mundaú, in Alagoas State. Based on the hydrograph from the fluviometric station in Santana do 

Mundaú, the events were chosen to be simulated 1994, 1997, 2000, 2005 and 2008, all of them 

with flows above 100 m3/s. The altimetry data was obtained by digital laser mapping along the 

river with a 1:5.000 scale, and in the city of Correntes with a 1:2.000 scale, by using the LiDAR 

technology. Through this Digital Terrain Model (DTM) and orthoimages (georeferenced 

photographs), the elements needed to process the geometry of the river were created, which is a 

prerequisite for modeling in HEC-RAS. As research results, we have the calibration and 

validation of the model, as well as the simulation of the 2010 peak flow, considering an 

hypothetical dam for flood control. The most distinctive feature of this basin and its main 

watercourses in Pernambuco territory are the big slopes observed, which causes complications 

for hydrodynamic modeling using conventional approaches. This required the use of 

workarounds to eliminate numerical instabilities. At the end it was possible to model the 

hydrological and hydrodynamic aspects, considering also the flood control by including a dam in 

the physical system model. 

 

Keywords: hydrological and hydrodynamic models; geoprocessing; Mundaú River, flood control; 

LiDAR. 
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Capítulo 1 

INTRODUÇÃO 

"Deixe seu coração aqui. Lá para dentro (no centro da cidade) está muito pior". A frase 

forte foi dita por um funcionário da Celpe - Companhia Energética de Pernambuco, ao ver o 

semblante do repórter fotográfico enquanto registrava o que restou da recém - construída ponte 

de Palmares e o rastro deixado pela fúria das águas do Rio Una, nas proximidades da BR 101 em 

junho de 2010 (TELLES, 2010)[80]. 

Inicia-se este trabalho com esta frase para mostrar a importância dos trabalhos de controle 

de cheias em bacias hidrográficas, reduzindo os riscos e danos causados à população e ao 

patrimônio natural ou construído, embora seja o modelo de ocupação do território o maior 

culpado pelos impactos provocados pelas cheias. Esse controle pode ser estabelecido através de 

medidas estruturais e não estruturais, objetivando uma melhor convivência da população com os 

eventos. 

As medidas estruturais estão relacionadas com obras, como barragens, canalização dos 

cursos d’água e serviços como dragagem e outras ações. Medidas não estruturais podem ser 

representadas por meio de regulamentos que disciplinem os usos do solo, construções viáveis e 

seguras, monitoramento, sistemas de alerta e outros instrumentos. 

A partir da segunda metade do século XX tem-se observado de modo mais nítido que a 

frequência dos eventos extremos aumentou, tanto em termos de quantidade quanto de 

intensidade (CIRILO, 2012)[15]. 

No Brasil ocorreram diversos eventos extremos nos últimos anos. Na região Nordeste, 

particularmente na bacia do rio Mundaú, Pernambuco, área de estudo desta dissertação, 

registram-se como eventos marcantes os ocorridos em 2000 e 2010. O evento de junho de 2010, 

nos territórios pernambucano e alagoano, provocou destruição avassaladora, principalmente nas 

cidades localizadas nas bacias hidrográficas dos rios Capibaribe, Una, Sirinhaém, Mundaú e 

Paraíba. Estudo realizado pelo Banco Mundial avaliou em três bilhões de dólares o montante de 

perdas e danos gerados para a economia pernambucana como consequência deste evento. 

Nas bacias dos rios Una e Mundaú foi gerada uma cheia extraordinária, acentuada pela 

grande declividade destes rios. No caso do Mundaú, em virtude das grandes declividades do rio 

no território pernambucano, a cheia castigou de forma mais severa o Estado vizinho, Alagoas.  

No dia 17 de junho de 2010 o Estado de Pernambuco vivenciou um fenômeno climático 

chamado “Onda de Leste”, que foi intensificado pelo aquecimento da temperatura do Oceano 

Atlântico juntamente com a intensificação dos ventos alísios, que provocou, em curto espaço de 



2 

 

tempo, uma grande quantidade de chuva concentrada nas proximidades das cabeceiras de vários 

rios, gerando uma enorme enxurrada que atingiu cidades ribeirinhas de Pernambuco e Alagoas. 

Ao contrário dos períodos invernosos típicos, quando o nível dos rios eleva-se em um ritmo 

relativamente lento, essas chuvas, pela sua magnitude, causaram um verdadeiro “tsunami”, com 

elevação muito rápida do nível dos rios e geração de ondas de grande velocidade. Somente em 

Pernambuco, na madrugada do dia 17 para o dia 18, choveu na região afetada o equivalente a 180 

mm, o que representa aproximadamente 70% do esperado para os 30 dias do mês de junho. O 

volume de água que normalmente precipitaria em 20 dias ocorreu em algumas horas. 

O alerta emitido pelos serviços de meteorologia também salvou milhares de vidas. Em 

Barreiros, Pernambuco, última cidade cortada pelo rio Una, a população chegou a ser alertada até 

pelo toque do sino da igreja. As chuvas começaram a cair por volta das 20 h. Se não ocorresse o 

alerta urgente, poderiam ter ocorrido centenas de mortes. Matéria veiculada em jornal local dá 

conta que no ano de 1969, na cidade São José da Laje, em Alagoas, ocorreram quase 1.500 óbitos 

em fenômeno semelhante. 

Diante dessa catástrofe, os governos estaduais e a União vêm desenvolvendo estudos, 

projetos, obras e implementando estrutura de monitoramento para acompanhar e controlar os 

impactos das cheias. 

 

1.1. OBJETIVO GERAL 

O presente trabalho de pesquisa apresenta como principal objetivo avaliar a aplicação de 

modelo hidrológico e hidrodinâmico integrados com a utilização de ferramentas de 

geoprocessamento e base de dados de alta resolução para o controle de cheias em bacias 

hidrográficas de grande variação de altitude. 

A aplicação é feita no rio Mundaú até o limite do Estado de Pernambuco. 

 

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Integrar o modelo hidrológico HEC-HMS e o modelo hidrodinâmico HEC-RAS para 

a bacia do rio Mundaú; 

2. Calibrar e validar de forma conjunta os modelos integrados para a bacia do rio 

Mundaú até a divisa com o Estado de Pernambuco; 

3. Simular o evento de 2010, prevendo sua vazão máxima em Santana do Mundaú – AL; 

4. Analisar o potencial de uso das ferramentas integradas para sistemas de alerta e 

desenvolvimento de projetos destinados a intervenções para controle das cheias; 
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5. Simular cenários com propostas de possíveis barramentos no rio Mundaú. 

 

1.3. ESTRUTURAÇÃO DO TRABALHO 

Este trabalho foi organizado em seis capítulos. O capítulo 2 reúne a revisão da bibliografia 

sobre o tema. Neste capítulo também é feito um retrospecto histórico das enchentes em 

Pernambuco e feita uma breve caracterização da enchente de junho de 2010. 

O capítulo 3 descreve a fundamentação teórica, com as descrições de sistema, modelo e 

simulação, bem como é feita a conceitualização, descrição e classificação de modelos hidrológicos 

e hidrodinâmicos. Depois são descritos a tecnologia emergente de sensoriamento remoto LiDAR 

(Light Detection and Ranging)e o modelo digital do terreno Shuttle Radar Topography Mission – SRTM, 

usados para alimentar os modelos de simulação. 

O capítulo 4 traz os materiais e métodos para a pesquisa, incluindo descrição da região 

escolhida para o estudo de caso, a bacia do rio Mundaú. Em seguida, são discutidos a coleta, 

aquisição e tratamento dos dados necessários para a análise, destacando-se a altimetria obtida por 

perfilamento a laser, a descrição dos modelos utilizados no estudo, o pré-processamento dos 

dados e a escolha de possíveis eixos barráveis. 

O capítulo 5 aponta os resultados relevantes aos objetivos do trabalho, com a apresentação 

da simulação da enchente de 2010 e do possível eixo barrável. 

Por fim, o capítulo 6 ressalta os principais pontos dos resultados obtidos, bem como 

aponta possibilidades de futuros trabalhos a serem desenvolvidos. 
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Capítulo 2 

REVISÃO DA LITERATURA 

2.1. RETROSPECTO HISTÓRICO DAS ENCHENTES EM PERNAMBUCO 

Desde 1632, a história registrou grandes enchentes em Pernambuco. Umas de maiores, 

outras de menores proporções, mas todas causando muitos danos à população. Em seguida 

apresenta-se, resumidamente, um histórico do que aconteceu nos principais eventos de 

inundações em Pernambuco (FORMATO 8 PRODUÇÕES EDITORIAIS, 2012)[39], 

(ALCOFORADO, 2006)[2]. 

A 28 de janeiro de 1632, ocorreu a primeira enchente que se tem notícia no Recife, 

causando perdas de muitas casas estabelecidas às margens do rio Capibaribe. 

Em 1638, Maurício de Nassau manda construir a primeira barragem no leito do rio 

Capibaribe para proteger o Recife das enchentes. Foi chamada de dique de Afogados, com mais 

de 2 km, no local onde hoje se situa a rua Imperial. 

Em 1824 têm-se registros de enchente atingindo Recife entre fevereiro e abril, mas sem 

muitas informações. 

Em junho de 1842, nova enchente atinge o Recife, derrubando várias casas. Pontes 

desabaram; trens saíram dos trilhos; milhares de pessoas ficaram desabrigadas. Foi a primeira 

enchente de grandes proporções no Rio Capibaribe. 

Em 1854, aconteceu a maior enchente do século XIX com duração de 72 horas, atingindo 

todos os bairros do Recife. Foi derrubada a muralha que guarnecia a Rua da Aurora e parte do 

cais da Casa de Detenção. A cidade ficou sem comunicação com o interior e no porto do Recife 

os navios foram atirados uns contra os outros. 

Em 1862, uma nova enchente castigou o Recife, mas também sem muitos registros. 

Em 1869, grande enchente destruiu as pontes da Torre, Remédios e Barbalho, e rompeu os 

aterros da via férrea do Recife. Foi a maior enchente até então, tendo o imperador Pedro II 

determinado que o engenheiro Rafael Arcanjo Galvão viesse a Pernambuco estudar o problema. 

A Figura 2.1 mostra a reprodução em tela da chamada “Cheia dos Remédios”, do pintor 

pernambucano Teles Júnior (1851-1914) retratando a enchente de 1869, que destruiu várias 

pontes no Recife, inclusive na Estrada dos Remédios. 
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Figura 2.1 - Tela “Cheia dos Remédios” de 1869 do pintor Pernambuco Teles Júnior (FORMATO 8 
PRODUÇÕES EDITORIAIS, 2012)[39]. 

 

A 16 de julho de 1870, o bacharel em matemática e ciências físicas José Tibúrcio Pereira de 

Magalhães, diretor de obras e fiscalização do serviço público do Estado, sugeriu ao governo 

imperial a construção de uma série de barragens nos principais afluentes do rio Capibaribe, para 

evitar cheias no Recife. 

Em 1884, outra enchente atingiu o Recife, sem muitas proporções. 

Em junho de 1894, uma enchente atingiu todos os subúrbios recifenses situados às 

margens do rio Capibaribe. 

A 01 de julho de 1899, vários bairros do Recife foram inundados pela cheia do rio 

Capibaribe. No município de Vitória de Santo Antão, desabou o segundo encontro da ponte 

sobre o rio Itapicuru. 

Em 1914, outra enchente desabou sobre o Recife, deixando vários mortos. 

A 14 de abril de 1920, grande enchente deixou Recife isolada do resto do Estado, durante 

três dias. Postes foram derrubados; linhas telegráficas foram interrompidas; trens paralisados; 

pontes vieram abaixo, entre elas a da Torre. Os bairros da Caxangá, Cordeiro, Várzea e Iputinga 

ficaram totalmente isolados do resto da cidade. 

Em 1924, nova enchente deixou os bairros da Ilha do Leite, Santo Amaro, Afogados, Dois 

Irmãos, Apipucos, Torre, Zumbi e Cordeiro completamente submersos. O prédio do serviço de 

saúde e assistência desabou e as obras do quartel do derby sofreram grandes prejuízos. 

Em 1960, nova enchente do rio Capibaribe castigou o Recife. No ano seguinte, nova 

ocorrência na região deixou duas mil pessoas desabrigadas. 

Em 1965, os bairros da Caxangá, Iputinga, Zumbi e Bongi ficaram complemente 

inundados. Nas áreas mais próximas ao rio Capibaribe, a água cobriu o telhado das casas. 
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Em 1966, uma enchente catastrófica provocada pelo rio Capibaribe gerou inundação que 

atingiu mais de dois metros de altura, nas áreas mais baixas do Recife. Em poucas horas, toda a 

extensão da Avenida Caxangá foi transformada num grande rio. Na capital e interior, ao longo do 

rio, mais de 10 mil casas (a maioria mocambos) foram destruídas e outras 30 mil sofreram danos, 

com paredes derrubadas. Morreram 175 pessoas e mais de 10 mil pessoas ficaram desabrigadas. 

O nível do rio Capibaribe subiu 9,20 metros além do nível normal. O então presidente da 

República, Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco veio ao Recife verificar os danos 

causados. 

Em 1967, a SUDENE (Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste) apresentou 

relatório de uma comissão de técnicos, constituída logo após a enchente de 1966, para encontrar 

soluções para o problema. O relatório sugeriu a construção de barragens nos seus principais 

afluentes e no próprio rio Capibaribe, que foi a mesma sugestão apresentada quase um século 

antes pelo engenheiro José Tibúrcio. 

Em julho de 1970, as águas atingiram a zona da Mata Sul e o Agreste do Estado, por conta 

do transbordamento dos rios Una, Ipojuca, Formoso, Tapacurá, Pirapama, Gurjaú, Amaraji e 

outros. A cidade que mais sofreu foi o Cabo, que teve 04 dos seus 05 hospitais inundados e várias 

indústrias tiveram que parar suas atividades. No Recife, as águas do Capibaribe causaram grande 

destruição, com 50 mil pessoas desabrigadas. Na capital e interior, 500 mil pessoas foram 

atingidas e 150 morreram, 1.266 casas foram destruídas em 28 cidades. 

Em agosto do mesmo ano, nova cheia atinge o Recife e Olinda, desta vez provocada pelo 

rio Beberibe. Em Olinda, cinco mil pessoas ficaram desabrigadas e foi decretado estado de 

calamidade pública. 

Em 1973 foi anunciado pelo governo do Estado que a barragem de Tapacurá, inaugurada 

naquele ano, seria a solução definitiva para os dois graves problemas que afetavam o Recife: 

abastecimento de água da população e ocorrência das enchentes no Recife. 

Em 1974, outra enchente atingiu o Recife. A comissão de defesa civil, que teve a previsão 

do avanço das águas, retirou a tempo a população das áreas ribeirinhas. Em São Lourenço da 

Mata, uma ponte ficou parcialmente destruída e a população isolada. No município de 

Macaparana, 20 pessoas morreram por conta do transbordamento do riacho Tiúma. 

Em 1975, nova enchente, considerada a maior calamidade do século XX na região e talvez 

a maior da história da bacia do rio Capibaribe, ocorreu entre os dias 17 e 18 de julho, deixando 

80% da cidade do Recife sob as águas. Outros 25 municípios da bacia do Capibaribe também 

foram atingidos. Morreram 107 pessoas e outras 350 mil ficaram desabrigadas. Na capital e 

interior, 1.000 km de ferrovias foram destruídos, pontes desabaram, casas foram arrastadas pelas 
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águas. Só no Recife, 31 bairros, 370 ruas e praças ficaram submersos; 40% dos postos de gasolina 

da cidade foram inundados; o sistema de energia elétrica foi cortado em 70% da área do 

município; quase todos os hospitais recifenses ficaram inundados, tendo o depósito de alimentos 

do Hospital Pedro II sido saqueado. O Recife, por terra, ficou isolado do resto do país durante 

dois dias. O governador Moura Cavalcanti decretou estado de calamidade pública na capital e em 

nove municípios do interior. O presidente da República anunciou medidas para socorrer as 

cidades pernambucanas atingidas, em cadeia nacional de televisão. No Recife, a cheia atingiu seu 

ponto culminante às 4h da madrugada do dia 18. Na manhã do dia 21, quando as águas baixaram 

e a população começou a retomar a vida, o pânico tomou conta das ruas do Recife em 

decorrência de um boato de que a Barragem de Tapacurá havia estourado e que a cidade seria 

arrasada. A Figura 2.2 mostra a capa do “Jornal da Cidade” retratando o caos causado pelo 

boato em 1975. 

 

 

Figura 2.2 - Jornal da cidade retratando o caos causado pelo boato em 1975 (FORMATO 8 PRODUÇÕES 
EDITORIAIS, 2012)[39]. 

 

Esse boato ocorreu às 10 horas e enquanto se espalhava de boca em boca a multidão corria 

de um lado para outro sem saber aonde ir, pessoas desmaiavam, carros não respeitavam sinais 

nem contramão, guardas de trânsito abandonavam seus postos e várias pessoas foram 

atropeladas. Os bancos, casas comerciais e a agência central dos Correios fecharam as portas. No 

Hospital Barão de Lucena várias pessoas pularam do primeiro andar. O governador Moura 

Cavalcanti, ao saber do acontecido comentou: "Agora não é mais tragédia, agora é mortandade". 

As emissoras de rádio passaram imediatamente a divulgar insistentes desmentidos. A Polícia 

Militar divulgou nota oficial informando que prenderia quem fosse flagrado repetindo o alarme. 

A Polícia Federal anunciou que estava investigando a origem (nunca descoberta) do boato. O 

pânico durou cerca de duas horas, mas seu momento de maior intensidade teve cerca de 30 

minutos. Mais de 100 pessoas foram atendidas nos serviços de emergência dos hospitais. 
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A 01 de maio de 1977, nova enchente do Rio Capibaribe deixa 16 bairros do Recife 

embaixo d'água. Olinda e outras 15 cidades do interior do Estado também foram atingidas. Mais 

de 15 mil pessoas ficaram desabrigadas e só não foram registradas mortes porque a população 

das áreas ribeirinhas foi retirada 24 horas antes. São Lourenço da Mata foi o município mais 

atingido. Em Limoeiro, houve desabamento de ponte. A Figura 2.3 retrata aspecto da enchente 

em 1977. 

 

 

Figura 2.3 - Foto da enchente de 1977 (FORMATO 8 PRODUÇÕES EDITORIAIS, 2012)[39]. 
 

A 29 de maio de 1978, o presidente da República, Ernesto Geisel, veio ao Recife inaugurar 

a Barragem de Carpina, construída para conter as enchentes do Rio Capibaribe. 

Entre os dias 30 de julho e 01 de agosto de 2000, fortes chuvas castigaram o Estado, 

inclusive a Região Metropolitana do Recife (RMR), deixando um total de 22 mortos, 100 feridos 

e mais de 60 mil pessoas desabrigadas. Cidades foram parcialmente destruídas, pontes e casas 

foram levadas pelas águas que transbordaram dos rios. As chuvas atingiram 300 milímetros em 

apenas três dias e só na RMR aconteceram 102 deslizamentos de barreiras. No município de 

Belém de Maria, com 15 mil habitantes, 450 casas foram arrastadas pelas águas. O centro de 

Palmares ficou complemente debaixo de água e em Barreiros a água atingiu o teto do hospital da 

cidade. Dos 33 municípios seriamente atingidos, em 16 foi decretado estado de emergência e em 

17, estado de calamidade pública, entre os quais Rio Formoso, Gameleira, Belém de Maria, 

Goiana, Cupira e São José da Coroa Grande. O presidente da República, Fernando Henrique 

Cardoso, veio a Pernambuco observar de perto os efeitos da calamidade. 

Entre 08 de janeiro e 02 de fevereiro de 2004 fortes chuvas castigaram todas as regiões do 

Estado, deixando 36 mortos e cerca de 20 mil pessoas desabrigadas. As chuvas, jamais registradas 

entre os dois primeiros meses do ano, foram provocadas por fenômenos atípicos e destruíram 

pontes e estradas, açudes romperam, casas desabaram e populações inteiras ficaram ilhadas. Treze 
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cidades ficaram em estado de calamidade pública e 76 em estado de emergência. Petrolina, a 

maior cidade do sertão do São Francisco, ficou vários dias isolada, pois as águas levaram a estrada 

de acesso à cidade. Todos os açudes e barragens do Sertão e Agreste transbordaram, inclusive, a 

barragem de Jucazinho, em Surubim. De acordo com levantamento do governo estadual, os 

prejuízos em todo o Estado chegaram a R$ 54 milhões. 

Entre os dias 30 de maio e 02 de junho de 2005, fortes chuvas provocaram enchentes em 

25 cidades do Agreste, Zona da Mata e Litoral pernambucanos, deixando 36 mortos e mais de 30 

mil pessoas desabrigadas. Cerca de sete mil casas foram parcialmente ou totalmente destruídas, 40 

pontes foram danificadas e 11 rodovias estaduais foram atingidas, sendo que sete delas ficaram 

interditadas. A água inundou as ruas centrais, hospitais, escolas e casas comerciais de várias 

cidades, provocando enormes prejuízos materiais. Pouco mais de 30 mil estudantes da rede 

estadual de ensino ficaram vários dias sem aulas. Em todas as cidades atingidas, 93 escolas foram 

danificadas e outras 11 foram transformadas em abrigos para os desabrigados. As cidades mais 

atingidas foram: Moreno, Vitória de Santo Antão, Jaboatão, Nazaré da Mata, Pombos, Ribeirão, 

Cabo e Escada. O município que teve o maior número de casas destruídas ou parcialmente 

danificadas foi Vitória de Santo Antão, totalizando 5 (cinco) mil casas. A Figura 2.4 mostra a 

ponte destruída no município em 2005. 

 

 

Figura 2.4 - Ponte destruída na cidade de Vitória de Santo Antão em 2005 (FORMATO 8 PRODUÇÕES 
EDITORIAIS, 2012)[39]. 

 

2.2. EVENTO 2010 

Em junho de 2010, diversos municípios dos Estados de Pernambuco e Alagoas foram 

atingidos por fortes temporais provocados por sistemas meteorológicos vindos do litoral. Ambos 

os Estados tiveram um número significativo de municípios devastados pelas ondas de cheias 

(CPRM, 2010b)[27]. 
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O Laboratório de Meteorologia do Estado de Pernambuco – LAMEPE, a partir dos dados 

sobre o evento meteorológico, verificou que se tratava de uma de Onda de Leste e publicou a 

seguinte nota técnica: “Analisando os dados sobre o evento meteorológico, verificamos que se 

tratava de uma Onda de Leste, intensificada por um sistema frontal, localizado sobre o Atlântico 

Sul, o qual fortaleceu esse sistema meteorológico. Além disso, as temperaturas elevadas da água 

do mar, adjacente à costa de Pernambuco, contribuíram ainda mais para instabilizar a atmosfera” 

(CPRM, 2010b)[27]. 

Esse evento é um típico sistema meteorológico do Nordeste do Brasil chamado de “Ondas 

de Leste”, que são agrupamentos de nuvens que se movem no Atlântico, de leste para oeste, até 

atingirem a costa oriental da região Nordeste, provocando precipitação ao longo do litoral, de 50 a 

130S (leste do Rio Grande do Norte até o Nordeste da Bahia), durante o período de maio a 

agosto. Esses sistemas influenciam principalmente as áreas costeiras, não avançando muito para o 

interior da região. As Figuras 2.5 a 2.8 exibem imagens do evento monitorado entre os dias 16 e 

17 de junho, onde podemos ver as nuvens se formando no Atlântico norte avançando em direção 

ao litoral do Nordeste e entrando no continente pelo estado da Paraíba e atingindo o litoral de 

Pernambuco e Alagoas com chuvas bastante acentuadas. 

 

 

Figura 2.5 - Distúrbio da onda de leste, adentrando o continente nos dias 16 e 17 de junho de 2010, às 23:45h 
e 02:15h, respectivamente (ITEP/LAMEPE, 2010)[47]. 
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Figura 2.6 - Distúrbio da onda de leste, adentrando o continente no dia 17 de junho de 2010, às 05:15h e 
08:15h (ITEP/LAMEPE, 2010)[47]. 

 

 

Figura 2.7 - Distúrbio da onda de leste, adentrando o continente no dia 17 de junho de 2010, às 11:15h e 
14:45h (ITEP/LAMEPE, 2010)[47]. 
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Figura 2.8 - Distúrbio da onda de leste, adentrando o continente no dia 17 de junho de 2010, às 17:45h e 
20:45h (ITEP/LAMEPE, 2010)[47]. 

 

A partir do dia 18 de junho de 2010, fortes chuvas atingiram Alagoas e Pernambuco, 

estados da região Nordeste, afetando vários municípios. Em Alagoas, 28 municípios (27,4%) 

foram afetados, sendo que 04 decretaram situação de emergência e 15 decretaram estado de 

calamidade pública. Em Pernambuco, 67 municípios foram afetados, 30 municípios com situação 

de emergência e 9 em estado de calamidade pública. A Figura 2.9 ilustra os municípios afetados 

nesses dois estados. 

 

Figura 2.9 - Municípios afetados pelas inundações nos Estados de Pernambuco e Alagoas, Região 
Nordeste do Brasil. Dados da Defesa Civil Estadual em junho de 2010 (SECRETARIA DE VIGILÂNCIA 

EM SAÚDE, 2010)[68]. 
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O número de indivíduos afetados chegou a 284.632, sendo que 181.018 foram do estado de 

Alagoas e 103.612 de Pernambuco. O número de desalojados chegou a 55.643 em Pernambuco e 

47.897 em Alagoas, totalizando 102.420 indivíduos. Os óbitos somaram 79 (34 em Alagoas e 17 

em Pernambuco), segundo boletim do Centro Nacional de Gerenciamento de Risco e Desastres 

de Alagoas (Cenad-AL) e Coordenação Estadual de Defesa Civil de Pernambuco (Codecipe). A 

seguir apresentam-se algumas fotos retratando os danos causados pela enchente de 2010 em 

alguns municípios afetados (Figuras 2.10 a 2.14). 

 

 

Figura 2.10 - Momento da passagem da onda de cheia em São José da Laje, Alagoas, em junho de 2010 no 
rio Canhoto (CPRM, 2010b)[27]. 

 

 

Figura 2.11 - Ruas do centro de São José da Laje após a passagem da onda da cheia de junho 2010 no rio 
Canhoto (CPRM, 2010b)[27]. 
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Figura 2.12 - Usina Laginha no município de União dos Palmares, durante a cheia de junho de 2010, no rio 
Mundaú. Destaque para o local onde funcionava o tanque de álcool (CPRM, 2010b)[27]. 

 

 

Figura 2.13 - Vista de cima da cidade de Palmares no dia 22/06/10, após a enchente de 2010 no rio Una 
(CPRM, 2010b)[27]. 
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Figura 2.14 - Curva do rio Una na cidade de Palmares no dia 22/06/10 (CPRM, 2010b)[27]. 
 

Santana do Mundaú, município do trecho estudado no presente trabalho, foi considerado 

um dos mais atingidos da bacia hidrográfica do rio Mundaú, tanto pelo número de desabrigados 

como pelo trabalho que exigiu do quadro funcional da defesa civil municipal. Residências, 

escolas, praças, serviços oferecidos pela prefeitura em suas secretarias municipais, bancos, 

comércios, acesso rodoviário ao município, entre outros, e tudo mais que pertencia ao espaço 

urbano, foi totalmente ou parcialmente destruído (CPRM, 2010b)[27]. 

A estrutura da ponte principal que interligava as margens urbanas resistiu, porém, os 

guarda-corpos foram levados. O mesmo não aconteceu com a ponte que interligava a zona rural 

do município, que teve parte da sua estrutura destruída e cabeceiras erodidas, impossibilitando o 

tráfego para qualquer tipo de veículo. Este fato favoreceu a proliferação da pobreza na região 

após o episódio meteorológico, uma vez que, tal ponte, seria o único acesso viário para 

escoamento e comercialização do principal produto cultivado no município, que é a fruticultura 

da laranja (CPRM, 2010b)[27]. 

A Figura 2.15 apresenta o vale inundado na cidade de Santana do Mundaú durante o pico 

da cheia no dia 18 de junho de 2010 e a Figura 2.16 a situação após as águas baixarem. 

A estação fluviométrica (Código 39700000) teve os mourões e as réguas limnimétricas 

levadas pelas águas. A recuperação da estação ocorreu através de uma RN (Referência de Nível), 

próximo à casa do observador, que resistiu à correnteza. Foi transportada a cota altimétrica para 

o local da recuperação, novas réguas e RN foram erguidas e niveladas. A Figura 2.17 mostra a 
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reinstalação da estação fluviométrica de Santana do Mundaú após a enchente de 2010 (CPRM, 

2010b)[27]. 

 

 

Figura 2.15 - Registro do dia 18/06/10 no município de Santana do Mundaú às 15h20h (CPRM, 2010b)[27]. 
 

 

Figura 2.16 - Registro da cidade no dia 19/06/10 às 7:40h, após a onde de cheia no município de Santana 
do Mundaú (CPRM, 2010b)[27]. 

 

 

Figura 2.17 - Réguas da estação fluviométrica de Santana do Mundaú recuperadas após a cheia de junho de 
2010 (CPRM, 2010b)[27]. 
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2.3. MODELAGEM HIDROLÓGICA VOLTADA AO ESTUDO DE CHEIAS 

Em sequência são apresentados alguns trabalhos encontrados na literatura que apresentam 

similaridade com as técnicas e/ou o foco dessa pesquisa. 

Ahrens (1999)[1] aplicou os modelos CRWR-PREPRO e o HEC-HMS para gerar um 

modelo hidrológico (chuva-vazão) para o sistema de canais de Búfalo, que fica a oeste de 

Houston, Texas. Em outubro de 1994, um evento de forte tempestade ocorreu sobre a área 

metropolitana de Houston. Os resultados, a partir do modelo, indicaram que a utilização de 

modelo digital de elevação com resolução de 30 metros é inadequado quando se lida com um 

lugar tão plano como Houston. E que dados de alta resolução do terreno, tais como LIDAR, 

presumivelmente alcançará melhorias no futuro. No entanto, este estudo revelou os benefícios do 

uso do modelo CRWR-PREPRO e de vincular SIG com o HEC-HMS. 

Martoni e Lessa (1999)[54] modelaram o trecho de canal entre Porto São José e Porto 18 

usando o módulo hidrodinâmico do modelo hidrológico-hidrodinâmico IPH IV. Esta etapa 

compreendeu os trabalhos de obtenção de dados históricos, levantamentos de campo de níveis e 

vazões, obtenção dos parâmetros do modelo e análise da distribuição das vazões através dos 

canais principais. Para as seções internas da discretização foram feitas leituras de níveis nas seções 

e medidas de descarga usando o medidor ADCP, o que tornou possível estimar os coeficientes de 

rugosidade. O modelo calibrado constituiu um instrumento eficiente para simular dados de níveis 

e vazões neste trecho do rio. 

Alcoforado e Cirilo (2001)[3] apresentaram um sistema de suporte à decisão em tempo real, 

para a previsão e o controle de cheias, utilizando modelo de simulação hidrodinâmica do 

escoamento fluvial associado a técnicas de geoprocessamento e de redes neurais para a bacia do 

rio Capibaribe, em Pernambuco. Esse sistema utilizou o modelo HEC-RAS e um modelo de 

redes neurais. A partir das vazões em São Lourenço da Mata, na entrada da RMR, o sistema avalia 

o comportamento do escoamento mediante uma dada condição de maré. O SIG permite a 

estimativa automática das planícies de inundação lançadas sobre mapas da cidade e sobre imagens 

de satélite, possibilitando um rápido diagnóstico e a definição das ações a serem adotadas, como 

operação de comportas e mesmo retirada da população nas áreas que serão alagadas. 

Pistocchi e Mazzoli (2002)[63] discutem como os conhecidos modelos HEC-RAS e HEC-

HMS, foram totalmente integrados no sistema de apoio à decisão da Bacia do rio Romagna, a fim 

de prever os efeitos da inundação. O artigo ilustra a metodologia seguida para integrar dados 

topográficos e hidrológicos existentes, calibração integrada dos modelos e produção de mapas 

para serem utilizados no ordenamento do território. Ainda ressalta a organização, problemas 

envolvidos no desenvolvimento de tal sistema de suporte à decisão, e esboça as principais 
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questões com a análise do planejamento geral a fim de alcançar uma plena auto-atualização do 

sistema, que se alimenta com os resultados da análise das avaliações do projeto e as informações 

são novamente atualizadas com os trabalhos desenvolvidos para os modelos de previsão. 

Enomoto (2004)[35] definiu um método para a elaboração de mapas de inundação. A 

motivação para este estudo surgiu da observação de que os planos diretores têm inseridos em seu 

contexto a prevenção de inundações. Os mapas de inundação são ferramentas poderosas no 

controle de inundações, pois através deles é possível definir áreas de risco para o zoneamento. O 

método definido utilizou um modelo chuva-vazão consagrado, o IPH II, para a determinação das 

vazões máximas a partir de chuvas de projeto. Trazendo a vantagem de ser amplamente 

conhecido e de fácil uso, uma vez que a sua calibração não envolve muitos parâmetros. A grande 

dificuldade na aplicação do modelo foi a obtenção de dados de chuva horários. Para a 

determinação da chuva de projeto foi utilizado o método Chicago que discretiza as chuvas 

obtidas pelas curvas intensidade-duração-freqüência em intervalos de tempo definidos pelo 

usuário. Com as vazões foi utilizado o programa HEC-RAS para estimar os níveis de inundação 

para, enfim, inserí-los no software Arc View para a elaboração dos mapas. Como estudo de caso, 

foi selecionada a bacia do rio Palmital, localizada na Região Metropolitana de Curitiba, nos 

municípios de Colombo e Pinhais, devido ao seu histórico problema com as enchentes urbanas. 

Apesar de todas as dificuldades encontradas no estudo de caso, pode-se dizer que o método 

apresentado é muito interessante para a construção de mapas de inundação, já que contempla 

todas as fases do ciclo hidrológico, desde a precipitação até a propagação no canal, além de ser de 

simples aplicação. 

Dantas (2005)[30] estudou os efeitos dinâmicos em reservatórios extensos, tendo como 

estudo de caso o reservatório de Sobradinho. A partir da geração de modelo numérico do terreno 

utilizando base de dados do SRTM-90 (Shuttle Radar Topograph Mission, da cooperação entre a 

NASA, NIMA, DLR e ASI), foram aplicadas ferramentas criadas pelo Danish Hydraulic Institute 

(DHI) para simulações hidrodinâmicas, o MIKE 11 HD, e na integração dos resultados gerados, 

o MIKE 11 GIS, a um Sistema de Informação Geográfica (SIG) em plataforma ArcView GIS, 

desenvolvida pela Environmental Systems Research Institute (ESRI), com a finalidade de formar um 

Sistema de Suporte à Decisão (SSD), possibilitando simulações dos processos hidrodinâmicos e o 

balanço hídrico, e os incorporando a um processo de decisão para o uso múltiplo das águas do 

reservatório, como: geração de energia, controle de cheias, irrigação e outros usos. 

Moni Silva (2006)[58] tratou do mapeamento de áreas inundáveis. No estudo, foram 

geradas manchas de inundação para vários períodos de retorno na cidade de Itajubá – MG e 

elaborado um tutorial usando o programa SPRING, a partir do histórico das cheias, do 
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levantamento altimétrico e do sistema de drenagem (formados pelos rios que atravessam o 

município). A validação da função “mancha de inundação” do SPRING foi feita com um evento 

crítico ocorrido em janeiro de 2000. E os resultados mostraram-se satisfatórios, com a 

comparação das cotas de inundação na área urbana do município obtidas pelo programa e as 

cotas medidas para as cheias históricas da cidade.  

Alcoforado (2006)[2] apresentou simulações hidráulico-hidrológicas integradas do 

escoamento na bacia do rio Capibaribe e Beberibe, que cortam as cidades de Recife e Olinda, 

com o suporte de informações espaciais de alta resolução, desempenhando importante papel, 

durante a fase de pré-processamento. Os modelos de simulação utilizados foram o MIKE 11, 

software para simulação de fluxo, qualidade de água e transporte de sedimentos em estuários, rios e 

canais de irrigação e o MIKE URBAN A, modelo chuva x vazão bastante simplificado e de 

poucos parâmetros, recomendado para projetos de drenagem urbana. No caso, o modelo foi 

escolhido em função da área em estudo ser quase que na sua totalidade urbana. A etapa mais 

complexa do trabalho foi a inserção das características físicas dos rios e canais e suas sub-bacias, 

pois representar a realidade do campo da forma mais fidedigna possível e representá-la nos 

formatos requeridos pelos modelos utilizados foi um desafio. Foi observada, após as primeiras 

simulações, uma excessiva quantidade de ruídos em alguns pequenos córregos, que por 

apresentarem alta declividade não se adequava aos regimes de escoamento representados pelas 

equações de Saint-Venant. No estudo, esses trechos foram retirados das simulações, sem 

ocasionar nenhuma perda no processo, pois foram incorporados como escoamento superficial 

difuso. Depois de superar as dificuldades da geometria, os resultados obtidos com os modelos 

foram bastante satisfatórios. 

Matos (2007)[55] estudou a translação de uma onda de cheia em um trecho do Rio Sapucaí, 

localizado no município de Itajubá-MG. Nesse estudo, foram usados modelos hidráulicos, que 

utilizam as equações de Saint-Venant sem simplificações. Para a resolução destas equações parciais 

hiperbólicas, utilizou-se a técnica numérica do método das diferenças finitas explícito e o método 

das características. O método das características se mostrou instável durante as simulações e os 

resultados não foram satisfatórios, o mesmo não ocorreu com o método das diferenças finitas, 

onde se obteve bons resultados e a sua eficácia foi verificada por meio de dados reais coletados 

em campo. A metodologia utilizada se mostrou eficiente e os dados obtidos na simulação ficaram 

próximos dos dados reais, logrando-se o objetivo proposto. 

Sole et al (2008)[75], estudou a planície costeira de Basilicata (sul da Itália). Nesse trabalho 

foi analisada a capacidade dos dados de Laser Scanner na descrição da morfologia costeira e na 

modelagem de áreas com risco de inundação, definindo um Modelo Digital do Terreno (MDT), 
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através da geração de um TIN (do inglês “Triangular Irregular Network”, ou seja, Grade Irregular 

Triangular), capaz de descrever a morfologia do canal e da planície de inundação, trabalhando 

com dados de altimetria a laser de alta resolução e dados topobatimétricos. Foi definido, também, 

a estratégia mais eficaz para a delimitação das áreas de inundação usando a comparação de um 

modelo unidimensional, o HEC-RAS do USACE, com um esquema bidimensional encontrado 

nos modelos MIKE 21 HD do DHI, FLO-2D por O'brien (2007 apud SOLE et al., 2008)[75], e 

FLATModel por Medina et al. (2007 apud SOLE et al., 2008) [75]. 

Para Tramblay et al. (2010)[81], a umidade do solo tem uma grande influência sobre o 

comportamento hidrológico de uma bacia hidrográfica, em particular para inundações repentinas 

nas zonas mediterrâneas, havendo a necessidade de se reduzir as incertezas relacionadas a 

estimativa dessa umidade inicial, condições antes de uma inundação. Esse artigo tem como 

objetivo comparar vários indicadores de umidade do solo, simulando 20 eventos de inundação 

em uma pequena nascente na região de Cevennes na França, utilizando modelo chuva-vazão 

baseado no método do SCS – CN (Soil Conservation Service – Curve Number). As cheias 

repentinas são os mais destrutivos desastres naturais na região do Mediterrâneo e os esforços de 

modelagem têm sido extensos, realizando monitoramentos e estimando a magnitude das 

inundações através da redução das incertezas relacionadas às condições de umidade iniciais. A 

área de estudo foi uma pequena bacia de nascente de 3,83 km2, localizada no sul da França, na 

fronteira sul da zona montanhosa de Cevennes. Vários estudos têm sido realizados para estimar a 

gravidade das inundações nessa sub-bacia. No entanto, o estudo sublinha a potencial utilização e 

a eficácia das estimativas de umidade do solo numa simplificação de eventos baseados em 

modelos chuva-vazão. 

Hassan et al. (2010)[44] avaliou a inundação que ocorreu no médio curso do rio Guadalupe 

em novembro de 2004, no Texas. Foram usados dois modelos hidrológicos, um modelo 

conceitual semi-distribuído (HEC-HMS) e um físico e distribuído de duas dimensões (Gridded 

Surface Subsurface Hydrologic Analysis - GSSHA). Os resultados do modelo de distribuição são 

comparados com os de um modelo conceitual semi-distribuído para destacar o benefício da 

modelagem hidrológica distribuída. Houve diferenças distintas entre os resultados dos processos 

de modelagem dos dois modelos. No HEC-HMS, há a necessidade significativa da calibração e 

otimização de parâmetros, mas esse processo de otimização não conseguiu identificar um 

conjunto de parâmetros que resultasse em aceitáveis estimativas dos dois picos observados. Por 

isso, as simulações tiveram que ser realizadas em dois eventos separados para cada um dos dois 

picos de vazão. O modelo distribuído de base física, além de prever a vazão de pico, pôde 
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produzir informações valiosas relacionadas a previsões de fluxo espacialmente distribuídas e 

profundidades de inundação, para serem usadas por várias autoridades durante essas inundações. 

Yarrakula et al. (2010)[87] estudou o rio Subernarekha, que é um dos mais longos rios 

interestaduais no leste da Índia. Além de ter uma área de mineração em que qualquer inundação 

pode resultar em um acúmulo de poluentes radioativos na área circundante. Por esta razão, 

problemas de inundação no rio Subernarekha são de extrema importância para as empresas de 

mineração, Governo do Estado e habitantes locais. Nesse estudo, foi feita a modelagem 

hidrodinâmica do rio Subernarekha pelo modelo HEC-RAS, conduzindo para o 

desenvolvimento de uma previsão de inundações. A modelagem hidrodinâmica do rio 

Subernarekha teve um alcance de 154 km, de Jamshedpur a Bhosraghat prevendo níveis de 

inundação. Os resultados da modelagem em termos de nível de água e vazão foram comparados 

com dados disponíveis para a enchente de 1997. O coeficiente de eficiência de Nash-Sutcliffe 

para a vazão foi encontrado na faixa de 0,85-0,94, enquanto que o desvio da vazão de pico foi de 

-18,32% para 0,11% e o desvio do nível de água máximo só variou de -5,53% para 0,32%. Assim, 

o modelo hidrodinâmico para o rio Subernarekha pôde prever enchentes para diferentes períodos 

de retorno. 

De acordo com Lou (2010)[51] o desempenho de diversos modelos hidrológicos 

determinísticos do tipo chuva-vazão depende da seleção criteriosa da estrutura do modelo e dos 

parâmetros adotados na modelagem, respeitada a finalidade e adequada representação dos 

processos componentes do ciclo hidrológico e das características físicas da bacia em estudo. Este 

trabalho utilizou o modelo denominado MODCEL-COPPE/UFRJ na simulação do escoamento 

na sub-bacia de Pedro do Rio, localizada na bacia hidrográfica do rio Piabanha, no município de 

Petrópolis/RJ, onde se desenvolveram estudos em bacias experimentais com a participação da 

COPPE/UFRJ e da CPRM, entre outros organismos estaduais e federais. Avaliaram-se 

comparativamente seus resultados com dados reais observados e com os obtidos pelos modelos 

hidrológicos SMAP e TOPMODEL. Essa primeira análise auxiliou na calibração do modelo para 

que assim fosse possível conduzir um estudo exitoso com objetivo de analisar e diagnosticar 

zonas de inundações na bacia hidrográfica da cidade de Petrópolis, sub-bacia do rio Piabanha. 

Sunkar e Tonbul (2010)[77] estudaram o rio Iluh, que atravessa a cidade de Batman, na 

Turquia. O rio Iluh é intermitente e drena as águas de uma área localizada entre duas montanhas, 

a Kira e a Raman, na região sudeste da Anatólia (Figura 2.18). Este rio se encontra com o rio 

Batman a oeste da cidade de mesmo nome. A bacia do rio Iluh tem uma forma piramidal, com 

área de 316 Km2. Em outubro de 2006, o rio Iluh e seus afluentes causaram 10 mortes e danos 

materiais de cerca de 15 milhões de euros. Os autores verificaram que além de fatores humanos, 
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as características hidrográficas do rio Iluh também são eficazes na ocorrência de tais inundações. 

Foram realizadas várias análises hidrográficas, entre elas: ensaios granulométricos para determinar 

o tipo de solo; ensaios de infiltração para encontrar a capacidade de infiltração; e análises do 

perfil e inclinação em mapas digitais. Depois foi modelado no HEC-RAS (Hydrologic 

Engineering Center's River Analysis System) o trecho do rio que permanece no centro da cidade. 

Quando o mapa de inclinação da cidade de Batman e seus arredores é examinado (Figura 2.19), 

observa-se que a declividade aumenta ao longo da bacia e a encosta fica na faixa de 0 a 12%. Os 

resultados revelaram que a declividade não é tão elevada, sendo uma vantagem em relação a não 

ocorrência de inundação na cidade, por aumentar a penetração de água no solo. Mas a fraca 

capacidade de infiltração da bacia impede essa penetração. A forma do rio Iluh e localização do 

leito principal no centro da bacia são também eficazes para a ocorrência de inundações. A vazão 

máxima estimada para o evento de 2006 foi de 450m3/s, esta apenas para o rio Iluh. Em resumo, 

as características hidrográficas do rio Iluh são de grande importância no que diz respeito à 

ocorrência de inundações na cidade de Batman. 

 

 

Figura 2.18 – Localização do rio Iluh e da cidade Batman, Turquia (SUNKAR & TONBUL, 2010)[77]. 
 



23 

 

 

Figura 2.19 – Mapa de declividade da cidade de Batman e seus arredores (SUNKAR & TONBUL, 
2010)[77]. 

 

Tahmasbinejad et al. (2012)[78] desenvolveram uma estrutura para modelagem de 

inundação em escala regional, integrando ferramentas SIG (Sistema de Informação Geográfica) e 

os dois modelos do Centro de Engenharia Hidrológica dos Estados Unidos, o HEC-HMS e o 

HEC-RAS. Os modelos são utilizados para simular as relações entre precipitação e vazão no rio 

Karun, no distrito de Izeh, Irã. O rio Karun é uma região sujeita a ocorrências de frequentes 

enchentes graves. O sistema modelado consiste no uso do modelo de precipitação-vazão HEC-

HMS, que converte o excesso de precipitação em escoamento superficial e do modelo hidráulico 

HEC-RAS, que simula em fluxo instável o escoamento através da rede de canais do rio, com base 

nos hidrogramas derivados do HEC-HMS. Para a calibração do modelo, os resultados simulados 

foram comparados com os dados de armazenamento de água observados de vários eventos de 

tempestade. O sistema de modelagem apresentado lida com uma necessidade básica de 

padronização dos bancos de dados. O objetivo principal foi proporcionar um ambiente em que 

todos os cálculos feitos pelos diferentes escritórios regionais e municipais, envolvidos na 

formação do rio, obras hidráulicas e atividades similares pudessem convergir e compartilhar os 

mesmos pressupostos fundamentais quanto aos coeficientes de rugosidade e dados hidrológicos. 

Manter uma contínua atualização do banco de dados, incluindo obras em curso, de modo a ter 
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uma representação consistente e sempre realista da rede fluvial, seus alcances críticos e as 

prioridades de intervenção. E aplicação de modelagem hidráulica em ambiente SIG oferecendo, 

também, a capacidade de simular profundidade da inundação em diferentes partes da várzea. A 

necessidade de tal modelagem do sistema foi estimulada e, às vezes, até forçada, pelas muitas 

atividades exigidas pelo planejamento da bacia hidrográfica, que variavam de alerta de inundação 

e individuação dessas áreas de risco a programação do orçamento na escala da bacia, de acordo 

com as normas nacionais e regionais. A disponibilidade de software abrangente no domínio 

público permitiu a vinculação de bases de dados e ferramentas de computação, permitindo uma 

canalização rigorosa das atividades de construção de banco de dados, planejamento da bacia, 

programação, gestão e financiamento das intervenções e de projeto de construção das obras. 

Dantas (2012)[31] aprimorou a previsão e o controle de inundações, com o suporte de 

informações espaciais de alta resolução para o planejamento territorial, com foco na proteção das 

cidades. Foram abordados os avanços decorrentes da utilização de informações espaciais mais 

precisas na modelagem dos processos hidrológicos e hidrodinâmicos por ocasião de eventos de 

cheia, bem como o ganho da qualidade potencializado pelas informações de alta resolução 

espacial no aprimoramento de projetos, no monitoramento, no planejamento de obras de 

contenção de cheias e nas intervenções urbanas para minorar a ocorrência de inundações. O 

trabalho utilizou o mapeamento digital a laser, a partir de dados LiDAR, e as ortofotos digitais, 

gerados após as inundações ocorridas em junho de 2010, para a região mais atingida no Estado 

de Pernambuco, gerando produtos cartográficos de alta precisão. A partir do histórico de 

precipitações na bacia hidrográfica do rio Una, em Pernambuco, foi feito um estudo de 

regionalização e classificação das chuvas intensas, buscando definir padrões da distribuição de 

chuvas que geram as inundações na bacia. Com base nessas abordagens, as informações espaciais 

são utilizadas em modelos hidrológicos e hidrodinâmicos (HEC-HMS e HEC-RAS), juntamente 

com os dados hidrológicos levantados, na composição de modelo para alerta de cheias e geração 

de cenários de inundação em cidades da bacia hidrográfica do rio Una. Como resultado, 

demonstra-se que a determinação de padrões de precipitação explica adequadamente a ocorrência 

dos principais eventos de cheia, possibilitando a previsão e o acompanhamento das inundações a 

partir da previsão meteorológica e do monitoramento pluviométrico. 

 

  



25 

 

Capítulo 3 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

3.1. SISTEMA, MODELO E SIMULAÇÃO 

Primeiramente, apresenta-se um conjunto de definições de autores clássicos em análise de 

sistemas e modelagem de recursos hídricos. 

Dooge (1973)[32] propôs a definição para sistema: “É qualquer estrutura, esquema ou 

procedimento, real ou abstrato, que em um dado tempo de referência interrelaciona-se com uma 

entrada, causa ou estímulo de energia ou informação e uma saída, efeito ou resposta de energia 

ou informação”. 

Grigg (1996)[43] definiu sistema voltado a recursos hídricos. Para ele, um sistema de 

recursos hídricos é uma combinação de equipamentos (facilities) de controle de água e de 

elementos ambientais que trabalham em conjunto para chegar aos objetivos do gerenciamento 

dos recursos hídricos. 

Chow et al. (1988)[12] definiram o sistema hidrológico como sendo uma estrutura ou 

volume no espaço, limitado por uma fronteira que aceita água e outras entradas, opera-as 

internamente e produz respostas ou saídas. 

Campos (2009)[9] sintetiza em: um sistema é uma estrutura formada por vários 

componentes que interagem entre si, recebem impulsos, efetuam transformações e emitem 

respostas. Um reservatório superficial é um exemplo dessa definição. Pode ser visto como um 

sistema que transporta água ao longo do tempo. É uma estrutura hidráulica formada por vários 

componentes (barragem, vertedouro, tomada de água, etc.) que interagem entre si, recebem 

impulsos (precipitação pluvial, deflúvios), efetuam transformações e emitem respostas (vazão 

regularizada, vertimentos e perdas por evaporação). 

Um modelo pode ser definido como um conjunto de hipóteses sobre a estrutura ou o 

comportamento de um sistema físico pelo qual se procura explicar ou prever, dentro de uma 

teoria científica, as propriedades de um sistema (CAMPOS, 2009)[9]. Modelo é uma 

representação do comportamento do sistema. 

Os modelos são classificados em: físicos, analógicos e matemáticos. O modelo físico 

representa o sistema por um protótipo em escala menor, na maior parte dos casos. Na hidráulica, 

a teoria da semelhança é utilizada para o estabelecimento dos modelos reduzidos. Os modelos 

analógicos valem-se da analogia das equações que regem diferentes fenômenos, para modelar no 

sistema mais conveniente, o processo desejado (TUCCI, 2005)[83]. 
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Os modelos matemáticos são os que representam a natureza do sistema por meio de 

equações matemáticas que regem os processos no sistema. Estes modelos são os mais versáteis, 

porque pode-se facilmente modificar a sua lógica, obtendo-se resultados de diferentes situações 

de um mesmo sistema ou de diferentes sistemas, além da grande velocidade de resposta (TUCCI, 

2005)[83]. 

Simulação é o processo de utilização do modelo. Simular um sistema consiste em avaliar 

qual teria sido o comportamento do mesmo se determinadas regras de operação houvessem sido 

obedecidas, e certos impulsos houvessem ocorridos (CAMPOS, 2009)[9]. 

Na simulação existe, em geral, três fases que são classificadas como estimativa ou ajuste, 

verificação e previsão. A estimativa dos parâmetros é a fase da simulação onde os parâmetros 

devem ser determinados. Dependendo da disponibilidade de dados históricos, medições de 

amostras e determinação das características físicas do sistema. Os métodos utilizados são: 

estimativa sem dados históricos; ajuste por tentativas; ajuste por otimização e amostragem. 

A verificação é a simulação do modelo com os parâmetros estimados onde se verifica a 

validade do ajuste realizado. 

A previsão é a simulação do sistema pelo modelo com parâmetros ajustados para 

quantificação de sua resposta a diferentes entradas. 

Segundo Tucci (2005)[83], no gerenciamento de recursos hídricos os modelos podem ser 

classificados em: modelos de comportamento, modelos de otimização e modelos de 

planejamento. 

Os modelos de comportamento são aqueles utilizados para descrever o comportamento de 

um sistema. São utilizados para prever a resposta de um sistema a diferentes entradas ou 

modificações nas suas características. 

Os modelos de otimização preocupam-se com as melhores soluções, em nível de projeto, 

de um sistema específico. 

Os modelos de planejamento simulam situações globais de um sistema maior. Envolvem 

uma região ou bacia e busca não somente as soluções hidráulicas, hidrológicas ou econômicas, 

mas englobam também quantificação sócio-econômica e ambiental. 

Nesse estudo são utilizados os modelos de comportamento em hidrologia e hidrodinâmica. 

Na Figura 3.1 é apresentada uma sequência do uso do modelo dentro das fases de 

desenvolvimento de um estudo. 
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Figura 3.1 – O modelo dentro das fases de um estudo (TUCCI, 2005)[83]. 
 

3.2. MODELOS HIDROLÓGICOS 

Os modelos hidrológicos representam a parte do ciclo hidrológico entre a precipitação e a 

vazão. Esses modelos buscam integrar os diferentes processos da parte do ciclo hidrológico entre 

a precipitação e a vazão no rio, descrevendo a distribuição espacial da precipitação, as perdas por 

interceptação, evaporação, depressão do solo, o fluxo através do solo pela infiltração, percolação 

e água subterrânea, escoamento superficial, sub-superficial e no rio. 

Os modelos hidrológicos utilizam critérios de subdivisão espacial para representar a bacia 

adotando uma das seguintes estruturas para discretização: 

• Concentrado: toda a bacia é representada por uma precipitação média e os 

processos hidrológicos por variáveis concentradas no espaço. Esse tipo é usado 

para pequenas bacias; 
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• Distribuído por sub-bacias: o modelo permite a subdivisão da bacia em sub-

bacias de acordo com a drenagem principal da mesma; 

• Distribuído por módulos: esta discretização é realizada por formas geométricas 

como quadrados, retângulos, sem relação direta com a forma da bacia. Neste tipo 

de discretização os parâmetros não são definidos em cada módulo, mas por 

combinações (blocos) das características de relevo, tipo, uso e profundidade do 

solo. 

Quanto à conceitualização, podem ser classificados em: 

• Empíricos: utilizam equações sem relação com os processos físicos na bacia; 

• Conceituais: usam a equação da continuidade, associada a uma ou mais equações 

empíricas que relacionam parâmetros e variáveis dos processos; 

• Físico-distribuídos: utilizam as equações de continuidade e dinâmica dos 

processos físicos que ocorrem na bacia. 

 

Os modelos matemáticos hidrológicos representam uma classe de ferramentas criadas na 

hidrologia que se desenvolveram de forma significativa nos últimos 50 anos. A evolução dos 

modelos seguiu uma rota estreita com desenvolvimento dos computadores, na sua primeira fase 

do main frame, quando os modelos eram de acesso restrito, juntamente com estas máquinas e, 

depois com o microcomputador que aumentou e redirecionou certos usos. Ficou marcante o avanço 

dos modelos com a entrada da fase do geoprocessamento e do sensoriamento remoto na evolução dos 

modelos distribuídos e a representação da diversidade física da bacia hidrográfica (TUCCI, 

2005)[83]. 

Os modelos nasceram dentro da necessidade de dar resposta as diferentes questões práticas 

e científicas. Inicialmente explicando componentes da relação precipitação-vazão como a 

infiltração, o escoamento em rios, entre outros, para depois buscar integrar os diferentes 

componentes causais da natureza e dos fatores antrópicos (TUCCI, 2005)[83]. 

Ainda segundo Tucci (2005)[83], somente na década de 50, em função da disponibilidade 

do computador, apareceram os primeiros modelos hidrológicos que reuniam os vários processos 

para descrever a transformação da precipitação em vazão como os modelos SSARR (Rockwood, 

1958). As décadas de 60 e 70 foram marcadas pela introdução de vários outros modelos que 

contribuíram com características singulares como o Stanford IV (Crawford e Linsley, 1966) que 

introduziu a distribuição espacial da avaliação da infiltração, Dawdy e O’Donnell (1965) e HEC-1 

(HEC, 1968). Ibbitt (1973) que introduziu a otimização dos parâmetros de um modelo 

hidrológico, entre outros. Neste período foram apresentados vários outros modelos hidrológicos 
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que tinham um novo nome, mas eram combinações de outros algoritmos básicos, com relação 

aos modelos citados. Em realidade, o número de combinações possíveis de diferentes métodos 

em cada pesquisador tendia a buscar a que se sentia mais familiar, ou a que apresentava os 

melhores resultados nas bacias da sua região. 

O Corpo de Engenheiros do Exército dos Estados Unidos da América (US Army Corps of 

Engineers) contribuiu significativamente com a criação de programas, os quais foram reunidos na 

família HEC (Hydrologic Engineering Center). Podem ser citados: HEC-1 – Modelagem de 

bacias hidrográficas para eventos de chuvas com aplicações em estudos de cheias; e HEC-2 – 

Problemas de simulação de linhas de água em rios e canais para estudo de planícies de inundação. 

Com a evolução dos recursos computacionais e o advento de linguagens visuais os 

programas existentes foram enriquecidos nas entradas de dados e na elaboração dos relatórios de 

saída. Os recursos gráficos, as ligações com banco de dados e a interatividade com os recursos da 

internet realizaram grandes transformações tecnológicas. Na família HEC vários programas 

foram contemplados, como: o HEC-1 que evoluiu para o HEC-HMS e o HEC-2 que evoluiu 

para o HEC-RAS. 

O HEC-HMS é um programa de computador, de domínio público, que inclui uma 

variedade de modelos, também chamado multimodelo, pois oferece várias equações para modelar 

os processos hidrológicos de uma bacia. Assim, como exemplo, para transformar a chuva total 

em chuva efetiva, o HEC-HMS nos permite utilizar, entre outros, o modelo taxa inicial e 

constante (Initial and Constant) e o método do SCS (Soil Conservation Service) (CAMPOS, 2009)[9]. 

O HEC-HMS é um programa que pode ser adaptado a um sistema de interesse, através de 

mudanças nos dados em um banco de dados ou alterações nos parâmetros, nas condições de 

contorno e nas condições de entrada iniciais (CAMPOS, 2009)[9]. 

 

3.3. MODELOS HIDRODINÂMICOS 

O escoamento de água em condutos livres, ou no caso mais geral em canais, e em outros 

corpos de água, pode ser classificado, em regime permanente e não-permanente (ou transitório). 

Os movimentos não-permanentes ou transitórios são aqueles onde os campos de velocidades do 

escoamento, bem como outras propriedades do mesmo, variam no decorrer do tempo. Essas 

variações ocorrem na maioria dos escoamentos da natureza, e a escala temporal de interesse por 

vezes permite tratar alguns deles como permanentes de modo aproximado, como por exemplo, 

os casos onde as vazões variam de forma lenta ou gradual no tempo. Em particular, para os 

escoamentos de água em canais naturais, ou rios, apenas os casos de estiagens prolongadas ou 

aqueles correspondentes a um curto intervalo de tempo nas regiões mais altas ou mais baixas de 
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Figura 3.2 – Regimes de escoamento (UFAL, 2013)[84]. 
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A propagação de ondas de enchente em tempo real, ou tempo atual ou curto prazo, 

pressupõe que nada é conhecido na seção limite de jusante, visto que o fluxo transitório ainda 

não atingiu aquela condição limite. Há casos em que os grupos de variáveis dependentes ao longo 

do tempo, como as profundidade e velocidade médias podem ser especificados apenas na seção 

limite de montante. Se o escoamento for inteiramente supercrítico, essas condições apenas 

bastam para a resolução do problema. Mas, no caso subcrítico as condições de jusante interferem 

naquelas de montante e vice-versa. Assim, nos escoamentos subcríticos, há necessariamente uma 

variável livre em cada seção limite, como a variação temporal da velocidade ou da vazão, 

determinadas juntamente com as soluções nas seções intermediárias do rio ou canal em estudo. 

Entretanto, ao executarmos os modelos pela primeira vez em um trecho, devemos ajustar os 

valores de seus parâmetros, como o coeficiente de rugosidade, por exemplo, para que os 

hidrogramas calculados na seção de jusante apresentem um ajuste razoável em relação aos 

hidrogramas ali medidos ou observados, fase em que o procedimento recebe o nome de 

“calibração” do modelo. Após essa fase, o modelo deve ser submetido à validação, que nada mais 

é do que verificar o ajuste entre os resultados calculados e os observados para um escoamento 

transitório diferente do usado na calibração. A fase de previsão, por fim, é aquela onde não se 

dispõe, ao menos em tese, de nenhuma medição de variável dependente na seção limite de 

jusante. Portanto, se não forem fornecidas equações adicionais ao modelo, haverá mais incógnitas 

do que equações e o problema será matematicamente indeterminado. Muitas vezes essas 

equações adicionais são associadas à curva-chave na seção limite de jusante, embora outros 

procedimentos possam ser empregados (BAPTISTA et al., 2003)[5]. 

Os modelos hidrodinâmicos completos unidimensionais utilizam as equações da 

conservação de massa e da quantidade de movimento para representar o escoamento em rios e 

canais. Essas duas equações combinadas formam o sistema de equações conhecido como 

equações de Saint-Venant (PONTES, 2011)[64]: 
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Onde 

A [m²] é a área da seção transversal, Q [m³/s] é a vazão, ql [m²/s] é a vazão de contribuição 

lateral, t [s] e x [m] são respectivamente o tempo e a distância longitudinal, g [m/s²] é a aceleração 
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da gravidade, S0 [m/m] é a declividade do fundo do rio, Sf [m/m] é a declividade da linha de 

energia e h [m] a profundidade da linha d’água, que pode ser dada pela equação a seguir: 
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As seguintes hipóteses foram consideradas para o desenvolvimento das equações de Saint-

Venant (CHOW et al., 1994)[13]: 

• As variáveis devem ser representadas por funções contínuas; 

• Fluído incompressível e homogêneo; 

• O escoamento é unidimensional, a velocidade é uniforme e igual à média e o nível 

de água é horizontal na seção transversal; 

• A pressão é hidrostática, ou seja, depende apenas da profundidade; 

• É possível utilizar equações para perda de carga, semelhantes às usadas em 

escoamento permanente, como a equação de Manning; 

• A declividade do canal é baixa. 

O equacionamento e as hipóteses são válidos para um canal ou rio subdividido em seções 

transversais. 

Como o sistema de equações de Saint-Venant é um sistema de equações diferenciais de 

primeira ordem, do tipo hiperbólico, não existe uma solução analítica. É necessária a utilização de 

técnicas numéricas para a resolução das equações. 

A técnica numérica mais utilizada é o método das diferenças finitas. Este método aproxima 

as derivadas parciais analíticas para derivadas numéricas, e pode ser usado em esquemas explícitos 

ou implícitos, dependendo da forma como representam as diferenciais das variáveis no espaço e 

no tempo (CUNGE et al., 1980)[29]. 

Os métodos explícitos conduzem a equações algébricas mais simples, nas quais os valores 

desconhecidos das variáveis dependentes podem ser escritos exclusivamente em termos de 

valores conhecidos. No entanto, os esquemas explícitos não são incondicionalmente estáveis sob 

o ponto de vista numérico. Nos esquemas implícitos, desde que formulados com coeficientes de 

ponderação adequados, praticamente não há problemas de estabilidade numérica. Por outro lado 

a formulação implícita na maioria dos casos conduz a equações algébricas menos simples, nas 

quais as incógnitas não podem ser escritas exclusivamente em função de valores conhecidos, 

sendo comum a necessidade da resolução simultânea de várias equações algébricas (BAPTISTA et 

al., 2003)[5]. 
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Existem na literatura diversos esquemas explícitos e implícitos para a resolução das 

equações de Saint-Venant por diferenças finitas. Dentre os esquemas explícitos com malha regular 

podem ser citados os esquemas Leap-Frog, Difusivo, Dronkers, como os mais conhecidos, enquanto 

os esquemas implícitos de uso mais corrente na solução das equações de Saint-Venant são os de 

Preissmann, Abbott e Vasiliev (BAPTISTA et al., 2003)[5]. 

Segundo PAIVA (2011)[60] os esquemas explícitos representam as derivadas no espaço 

utilizando valores das variáveis já conhecidos, ou seja, do instante de tempo atual (j). Em 

consequência disso, a estimativa das variáveis do escoamento no instante de tempo j+1 (futuro) é 

feita apenas a partir de valores das variáveis no instante de tempo j (atual). Este é o caso dos 

esquemas de Lax e do método Leap-Frog descritos em Cunge et al (1980)[29]. Estes esquemas 

explícitos necessitam intervalos de tempo pequenos na integração das equações para evitar 

problemas de estabilidade numérica. 

Os esquemas implícitos de diferenças finitas foram desenvolvidos em função das restrições 

de estabilidade numérica observadas nas formulações explícitas. Atualmente, com os crescentes 

avanços na área de informática, a maior complexidade numérica das formulações implícitas 

deixou de representar impecilhos e os modelos implícitos vêm sendo rotineiramente empregados. 

Em particular, o esquema desenvolvido por Preissmann (1961) na Sogreah, é um dos mais 

utilizados na solução numérica das equações de Saint-Venant, e sua versão generalizada será 

apresentada a seguir (BAPTISTA et al., 2003)[5]. 

A configuração gráfica, com dupla ponderação, no tempo e no espaço, do esquema 

generalizado de Preissmann pode ser vista na Figura 3.3, onde a variável dependente f é avaliada 

no ponto de coordenadas ( )tx ∆∆ θψ , , sendo 10 ≤≤ψ  e 10 ≤< θ  os parâmetros de peso no 

espaço e no tempo, respectivamente. 

 

 

Figura 3.3 - Configuração gráfica tridimensional do esquema generalizado de Preissmann (BAPTISTA, et 
al., 2003)[5]. 
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Ainda segundo PAIVA (2011)[60] esse esquema de Preissmann é utilizado por diversos 

autores, como no modelo HEC-RAS (BRUNNER, 2010)[8]. 

Frequentemente, nas épocas chuvosas, o escoamento extravasa da calha principal do canal, 

formando as chamadas planícies de inundação (Figura 3.4). Em geral, os efeitos dinâmicos nas 

planícies são muitos pequenos e as velocidades podem ser desprezadas. No entanto é necessário 

levar em conta os efeitos de armazenamento fora do canal principal. 

p'

B

A

Bs

(a)

(b)
A'

Armazenamento Armazenamento

(a) Escoamento Confinado
(b) Escoamento com Extravasamento

 

Figura 3.4 – Representação da seção transversal de um canal natural com suas planícies de inundação 
(BAPTISTA, et al., 2003)[5]. 

 

Em alguns modelos hidrodinâmicos há a necessidade de definir as chamadas áreas 

inefetivas, que são as zonas de armazenamento, onde os volumes extravasados são levados em 

conta apenas na lei de conservação de massa e a água não é transportada para jusante através do 

canal principal. É importante estabelecer onde se encontram essas áreas para diminuir os efeitos 

dessa zona de armazenamento no escoamento do canal principal que causam instabilidades na 

modelagem. 

 

3.4. USO DA TECNOLOGIA LiDAR (LIGHT DETECTION AND RANGING) 

Apesar do LiDAR ser considerado uma tecnologia emergente de sensoriamento remoto 

com uma ampla variedade de aplicações na terra, a tecnologia já existia desde a década de 70. 

Como exemplo, o laser altimétrico que esteve a bordo das Apollo 15, 16 e 17, nas missões à Lua 

(Kaula et al., 1974)[49]. Porém, os resultados do sistema somente puderam avançar 

tecnologicamente a partir da década de 90, com o desenvolvimento de sensores mais confiáveis, 

como o Shuttle Laser Altimeter (SLA) (GARVIN et al., 1998)[41] e o Mars Observer Laser 

Altimeter (MOLA) (SMITH et al., 1998)[74], que fez uma significante medida topográfica nos 

continentes e oceanos (PIRES, 2005)[62]. 
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Mas foi com o advento do GNSS (Global Navigation Satellite System), que a determinação 

de coordenadas tridimensionais globais de alta precisão e de rápida determinação tornaram-se 

viáveis, possibilitando um grande avanço no desenvolvimento de novas tecnologias de 

mapeamento, das quais podemos destacar o LiDAR (Light Detection and Ranging), também 

conhecido como LADAR (Laser Detection And Ranging), ferramenta para o mapeamento direto 

da superfície física através de emissão de pulsos laser em direção a mesma (LACTEC, 2011)[50]. 

Com o emprego das tecnologias LiDAR e imagens aéreas digitais, pode-se ter produtos de 

alta precisão, com redução de custos na execução de projetos, agilidade no tempo de aquisição 

dos dados e a não variação temporal das informações obtidas pelos diferentes sensores (laser e 

câmara). 

O princípio de funcionamento está baseado na emissão de um feixe laser infravermelho em 

direção à superfície terrestre. Na superfície, estes feixes são refletidos por obstáculos 

(construções, vegetação ou o próprio terreno) e são captados pelo sensor. Para cada feixe emitido 

é registrado o tempo de percurso aeronave – obstáculo – aeronave e o ângulo do espelho de 

varredura correspondente ao instante da emissão do pulso. Com essas informações, associadas a 

altitude e posição relativa da aeronave, são determinadas coordenadas tridimensionais dos objetos 

na superfície (LACTEC, 2011)[50]. 

O pulso laser possui uma característica de divergir à medida que se propaga no meio, e essa 

divergência varia conforme a altura de vôo, quanto maior a distância entre o sensor laser e a 

superfície alvo, maior o diâmetro do pulso projetado na mesma. Esse diâmetro é considerado 

relativamente muito pequeno, porém propicia que uma porção do mesmo feixe laser encontre 

um ou mais objetos antes de atingir o solo. Na Figura 3.5, representada com exagero para fins 

de entendimento, pode ser observado um exemplo de um mesmo feixe laser obtendo duas 

posições diferentes, primeiro e último retorno, o que propicia duas coordenadas tridimensionais 

para um mesmo pulso laser. Geralmente a coordenada do último pulso é a coordenada 

considerada como de terreno (LACTEC, 2011)[50]. 
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Figura 3.5 – Representação do primeiro e do segundo pulso laser (LACTEC, 2011)[50] 
 

A varredura realizada pelo sistema LiDAR instalado em aeronaves é feita transversalmente 

à direção da linha de vôo, conforme ilustrado na Figura 3.6, onde o ângulo de abertura é 

configurável pelo sistema, e a largura (L) da faixa coberta pela varredura é determinada pela 

equação abaixo. O diâmetro do ponto projetado no solo, de acordo com a Figura 3.7, varia com 

o ângulo de abertura do raio laser (α) e da altura de vôo da aeronave (H) (PIRES, 2005)[62]. 

 

βtan2 ××= HL
 

(3.2) 

 

 

Figura 3.6 – Largura da faixa coberta pela varredura do laser (BRANDALIZE, 2002)[6]. 
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Figura 3.7 – Diâmetro do ponto projetado no solo em função da altura de voo (BRANDALIZE, 2002)[6]. 
 

Os componentes básicos do sistema LSA (Laser Scanner Aerotransportado) são os seguintes: 

Sensor Laser, composto pela fonte do pulso Laser, sistema ótico de transmissão e recepção do 

pulso laser; Unidade de Medição Inercial (IMU), receptor GNSS; computadores de bordo para 

gerenciamento de todo o sistema; unidade de armazenamento dos dados brutos provenientes do 

GNSS, do IMU e das medições laser (tempos e ângulos) e a estação base GNSS no terreno 

(LACTEC, 2011)[50]. 

 

3.5. MODELO DIGITAL DO TERRENO (SRTM) 

O Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) é um projeto internacional liderado pela National 

Geospatial-Intelligence Agency (NGA) e da National Aeronautics and Space Administration (NASA) que 

obteve dados de elevação em uma escala quase global para gerar o mais completo banco de dados 

topográfico digital da Terra. O SRTM consistiu de um sistema de radar especialmente modificado 

que voou a bordo do ônibus espacial Endeavour durante uma missão de 11 dias em fevereiro de 

2000. 

A primeira versão do modelo digital de elevação (Digital Elevation Model – DEM) gerado 

pelo SRTM foi fornecido em peças de 1 grau, em 2003. Os dados foram processados pela NASA 

e pelo USGS. Para os Estados Unidos, os dados foram disponibilizados em 1 arco segundo de 

resolução (aproximadamente 30 m no equador), mas, para o resto do mundo, o produto foi 

disponibilizado em 3 arco segundos de resolução (aproximadamente 90 m no equador). 

O Consórcio de Informação Espacial (CGIAR-CSI) do Grupo Consultivo para a Pesquisa 

Agrícola Internacional (CGIAR) processou os dados do Modelo Digital de Elevação (MDE) para 

o mundo com resolução de 3 arco segundos. Na sua versão original, os dados SRTM continham 
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regiões sem dados, especificamente sobre os corpos de água (rios e lagos), e em áreas onde o 

detalhe textural era insuficiente. Essas regiões incompletas foram encontradas principalmente em 

áreas montanhosas (Himalayas e os Andes, por exemplo), ou regiões desérticas (por exemplo, 

Saara). A existência de regiões sem dados em um MDE causam problemas significativos no seu 

uso, especialmente na aplicação de modelos hidrológicos que exijam superfícies de fluxo 

contínuo. O CGIAR-CSI aplicou com os dados do produto SRTM um algoritmo para 

preenchimento a fim de fornecer superfícies contínuas. 

Os dados são disponibilizados em uma projeção geográfica (Latitude / Longitude), com o 

datum WGS84 na horizontal e EGM96 na vertical. 

A versão 4.1, usada nesse trabalho, utiliza uma série de técnicas de interpolações, descritas 

por Reuters et al (2008)[48] para o preenchimento de vazios das regiões sem dados. Foram 

utilizados MDE´s auxiliares com maior resolução possível e onde esses não estavam disponíveis 

o MDE SRTM30 foi usado como auxiliar (USGS, 2006)[86]. 
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Capítulo 4 

MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1. LOCALIZAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DA REGIÃO 

A bacia hidrográfica do rio Mundaú está localizada entre as latitudes sul 8o48’11” e 9o 

40’23’’ e os meridianos de longitude oeste 36o 37’52” e 35o 43’44”, abrangendo uma área total de 

4.126 km2, com 52,2% situada em Pernambuco, onde o rio nasce, e 47,8% em Alagoas, onde 

desemboca na lagoa Mundaú. Por isso enquadra-se na categoria de rio federal. Percorre uma 

distância de 182,6 km de extensão e seu principal afluente é o rio Canhoto. 

O trecho pernambucano da bacia, com uma área de 2.155 km2, está localizado na 

Mesorregião do Agreste Pernambucano, onde ficam inseridos, total ou parcialmente, territórios 

de 15 municípios, dos quais 8 com suas sedes municipais, a maior delas a cidade de Garanhuns 

(SUDENE, 1999)[76]. 

Na parte alagoana da bacia, que corresponde à sua metade inferior, a superfície é de 1.971 

km2, onde estão inseridos total ou parcialmente, territórios de 15 municípios da Mesorregião do 

Leste Alagoano. Encontram-se 10 sedes municipais, além de uma pequena parte da zona urbana 

de Maceió (SUDENE, 1999)[76]. 

O rio Mundaú nasce a oeste da cidade pernambucana de Garanhuns, na parte sul do 

Planalto da Borborema a uma altitude de aproximadamente 930 m, tendo quase 195 km de 

extensão e entra em Alagoas na cachoeira da Escada, ao sul da cidade de Correntes e noroeste da 

cidade alagoana de Santana do Mundaú. Atravessa a área central da Mata Alagoana e chega ao 

litoral, formando o Complexo Estuarino Lagunar Mundaú-Manguaba (CELMM). 

O presente estudo compreende o trecho pernambucano da bacia do rio Mundaú, a bacia de 

drenagem da estação fluviométrica de Santana do Mundaú. A Figura 4.1 mostra a localização da 

bacia do rio Mundaú e a bacia de drenagem de Santana do Mundaú. 

O seu escoamento se dá no sentido sudeste, até sua confluência com o Oceano Atlântico. 

O trecho estudado do rio Mundaú (maior parte no Estado de Pernambuco) até a cidade de 

Santana do Mundaú em Alagoas apresenta variações altimétricas em torno de 573 m, conforme o 

perfil longitudinal mostrado na Figura 4.2. 

 



 

Figura 4.1 - Localização da bacia do rio Mundaú e da bacia de drenagem de Santana do

Figura 4.2 - 

Localização da bacia do rio Mundaú e da bacia de drenagem de Santana do
 

 Perfil do rio Mundaú até a cidade de Santana do Mundaú
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Localização da bacia do rio Mundaú e da bacia de drenagem de Santana do Mundaú 

 

Perfil do rio Mundaú até a cidade de Santana do Mundaú 
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O seu principal afluente é o rio Canhoto com 80 km de extensão e tem, por sua vez, como 

principal contribuinte o rio Inhaúma, que drena todo o município de Palmeirinha. Nas nascentes 

do rio Canhoto, destaca-se o riacho do Mel, que serve de divisor entre os municípios de 

Capoeiras e Caetés. 

O rio Canhoto tem sua origem na serra do Papagaio, no município de São João, antigo 

distrito de Garanhuns, em Pernambuco. Nesse Estado, atravessa os municípios de Angelim e 

Canhotinho. Em Alagoas, cortas as terras de São José da Laje, recebendo o nome de Rio 

Canhoto por passar pelo lado esquerdo da cidade, indo juntar-se ao rio Mundaú. 

Em Pernambuco o rio Canhoto é um rio intermitentes, mas quando entra em Alagoas 

passa a ser um rio perene. 

Os reservatórios da bacia do rio Mundaú com capacidade acima de 1.000.000 m3 são: 

Cajarana com 2.594.000 m3, Inhumas com 7.872.860 m3 e Mundaú/Garanhuns com 1.968.600 m3 

de capacidade máxima (APAC, 2012)[4]. 

Na Figura 4.3, encontra-se o diagrama unifilar da bacia do rio Mundaú. 

 

 

Figura 4.3 - Diagrama unifilar da bacia do rio Mundaú 
 

4.1.1. Geologia 

A bacia do rio Mundaú localiza-se, geotectonicamente, na Província Borborema. Abaixo, 

encontra-se um resumo da geologia da bacia segundo Gomes (2001)[42] e Mendes et al. 

(2013)[56]. 

A região centro-norte da bacia fica entre o Lineamento Pernambuco e o Lineamento Patos 

e é, por muitos autores, denominada de Zona Transversal. Essa Zona Transversal sofreu pelo 
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menos 03 (três) intensos ciclos tectono-metamórficos, sendo o último chamado ciclo Brasiliano, 

responsável, também, pelo desencadeamento de uma série de zonas de cisalhamento da área, 

incluindo os Lineamentos Patos e Pernambuco. Tardiamente a esse último evento deformacional, 

há uma série de fraturas abertas associadas. Dominantemente essas fraturas abertas são de 

direção Norte-Sul. São associadas a rios que se encaixam ao longo delas, principalmente em áreas 

de ocorrência de granitos, a exemplo daqueles neoproterozóicos da Zona Transversal, que 

podem ser indicativos de um sistema aquífero fissural. 

Nas proximidades do litoral, a bacia do rio Mundaú abrange a porção meridional da 

Província Borborema, em área geotectonicamente conhecida como Domínio Pernambuco-

Alagoas onde aparecem as rochas mais antigas e mais novas que encaixam a bacia hidrográfica. 

A área da bacia estudada é representada, geologicamente, por rochas de litologias e idades 

variadas, incluindo rochas ígneas, metamórficas e sedimentares. O conjunto destas rochas 

constitui, sob o ponto de vista estratigráfico, complexos, grupos e formações, além de unidades 

de ortognaisses distribuídas no tempo geológico do Arqueano ao Quaternário e dispostas 

espacialmente conforme mapa geológico simplificado da Figura 4.4. 

 

4.1.2. Hidrogeologia 

Dos sete domínios hidrogeológicos denominados por Bomfim et al (2007)[23] para todo o 

território nacional, encontram-se, na bacia do rio Mundaú, subdomínios de quatro deles, como 

apresentados na Figura 4.5. São eles: 

• Domínio 1: Formações Cenozóicas 

Subdomínio Depósitos Tipo Barreiras (Fcb) 

Subdomínio Depósitos Litorâneos (Fcdl) 

• Domínio 2: Bacias Sedimentares 

Subdomínio Bacia Sergipe/Alagoas (BcSA) 

• Domínio 4: Metassedimentos/Metavulcânicas (M/M) 

• Domínio 6: Cristalino (C) 

 

Domínio Hidrogeológico 1: FORMAÇÕES CENOZÓICAS 

 

• Depósitos Tipo Barreiras (Fcb): Possuem média a alta favorabilidade hidrogeológica. 

Litologicamente são representados por uma alternância de sedimentos arenosos, argilosos e 

areno-conglomeráticos, com bruscas variações laterais de fácies (camadas). 
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Figura 4.4 - Mapa geológico simplificado da bacia do rio Mundaú (CPRM, 2004)[24] adaptado. 
 

• Depósitos Litorâneos (Fcdl): Possuem favorabilidade hidrogeológica variável. Litologicamente 

estão representados por areias, cascalhos, siltes e argilas intercaladas e não seqüenciados. A 

possibilidade de água nestes depósitos é muito variável em decorrência da grande 

heterogeneidade e anisotropia dos aquíferos. 
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Domínio Hidrogeológico 2: BACIAS SEDIMENTARES 

 

• Bacia Sergipe/Alagoas (BcSA): Possui baixa favorabilidade hidrogeológica. As áreas 

hachuriadas na Figura 4.5 indicam áreas de alta a média favorabilidade hidrogeológica. Inclui as 

principais unidades aquíferas da bacia (excluídas as carbonáticas que estão englobadas no 

Domínio 7, como Serraria, Penedo e Muribeca). Litologicamente predominam arenitos, arcóseos 

e conglomerados, como folhelhos, siltitos e argilitos mais subordinados. 

 

Domínio Hidrogeológico 4: METASSEDIMENTOS/METAVULCÂNICAS (M/M) 

 

Possui baixa favorabilidade hidrogeológica. Os litótipos relacionados aos 

Metassedimentos/Metavulcânicas reúnem xistos, filitos, metarenitos, metassiltitos, anfibolitos, 

quartzitos, ardósias, metagrauvacas, metavulcânicas diversas etc, que estão relacionados ao 

denominado aquífero fissural. Como quase não existe uma porosidade primária nestes tipos de 

rochas, a ocorrência de água subterrânea é condicionada por uma porosidade secundária 

representada por fraturas e fendas, o que se traduz por reservatórios aleatórios, descontínuos e de 

pequena extensão. Apesar desse domínio ter comportamento similar ao do Cristalino tradicional 

(granitos, migmatitos etc), uma separação entre eles é necessária, uma vez que suas rochas 

apresentam comportamento reológico distinto; isto é, como elas têm estruturação e competência 

diferente, vão reagir também diferentemente aos esforços causadores das fendas e fraturas, 

parâmetros fundamentais no acúmulo e fornecimento de água. Deve ser esperada, portanto, uma 

maior favorabilidade hidrogeológica neste domínio do que o esperado para o Cristalino 

tradicional. Podem ser enquadrados neste domínio grande parte das supracrustais, aí incluídos os 

“greenstones belts”. 

 

Domínio Hidrogeológico 6 – CRISTALINO (C) 

 

Domínio predominante na bacia. Possui baixa/muito baixa favorabilidade hidrogeológica. 

No Cristalino, foram reunidos basicamente granitóides, gnaisses, granulitos, migmatitos, básicas e 

ultrabásicas, que constituem o denominado tipicamente como aquífero fissural. Como quase não 

existe uma porosidade primária nesses tipos de rochas, a ocorrência de água subterrânea é 

condicionada por uma porosidade secundária representada por fraturas e fendas, o que se traduz 

por reservatórios aleatórios, descontínuos e de pequena extensão. 
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Figura 4.5 - Mapa hidrogeológico da bacia do rio Mundaú (CPRM, 2007)[23]. 
 

4.1.3. Cobertura Vegetal 

Apesar de atualmente a área de estudo estar bastante antropizada, principalmente pelas 

atividades agrícolas, pode-se dizer que as formações vegetais naturais demarcadas correspondem 

às principais regiões florísticas existentes na área da bacia do rio Mundaú e aos contatos e 

transições entre essas formações, que constituem as áreas de tensão ecológica. 
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Essas formações diretamente correlacionadas às condições edáficas, climáticas e 

hidrológicas apresentam, associativamente, importante papel na diversificação da população 

faunística. 

Na área de estudo, verificam-se 03 (três) grandes tipos de vegetação, dispostas em 03 (três) 

formas, conforme pode ser visto na Figura 4.6, correspondentes aos subgrupos de formações 

definidos pelo Projeto RADAMBRASIL (BRASIL, 1983)[7]. 

 

 

Figura 4.6 - Mapa de vegetação da bacia do rio Mundaú (IBGE, 2004)[46]. 
 

A região do Alto Mundaú é formada por floresta estacional semidecidual com vegetação 

secundária e atividades agrícolas, com algumas áreas de transição chamadas áreas de tensão 
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ecológica. O terço médio e inferior da bacia apresenta floresta ombrófila aberta com vegetação 

secundária e atividade agrícola. Este tipo de vegetação cobre a totalidade da CELMM (Complexo 

Estuarino Lagunar Mundaú-Manguaba), foz do rio Mundaú. 

A Floresta Ombrófila é uma formação constituída por árvores de grande porte, com 

folhagem permanente, associada a condições climáticas sem déficit hídrico, ou com um déficit 

associado a curto período de tempo. A formação Aberta tem o dossel interrompido por espaços 

que ressaltam fisionomias típicas (faciações florísticas). 

A floresta estacional é uma formação florestal característica de zonas onde evidencia-se 

uma estação seca bem definida, apresentando uma decidualidade de parte dos indivíduos 

arbóreos-arbustivos. Apresenta uma fisionomia típica das matas, com um dossel superior 

fechado, subosque com presença de cipós e liamas. Ocorre em encostas de serras e interflúvios 

de diferentes regiões. 

A floresta estacional semidecidual é de porte mesofanerofítico, com indivíduos alcançando 

a altura dos trinta metros, ou mais, caules retilíneos e com o diâmetro de alguns atingindo até 

mais de um metro. Ocupa os vales entalhados dos Tabuleiros e a maior parte das superfícies 

tabulares destes, somente entrecortados por expressivos encraves de Cerrado, em diversos níveis 

fisionômicos. Mas, também, se estende pelas áreas do embasamento cristalino que aflora na sua 

faixa de ocorrência, seja pelos níveis de aplainamentos, pelas depressões periféricas e pelas áreas 

de relevo colinoso. Afetada pelos desmatamentos sem qualquer controle, a área dessa unidade 

fitogeográfica somente se faz representar pelos remanescentes. 

Esta formação apresenta fisionomias diferenciadas, de acordo com variações edáficas, 

climáticas, de balanço hídrico e de altitude, ocorrendo em sua composição florística espécies de 

alto valor comercial. 

As áreas de tensão ecológica foram objeto de agrupamento, na presente escala de trabalho, 

em uma tipologia definida como Contato Estepe/Floresta Estacional. 

 

4.1.4. Solos 

Na bacia do rio Mundaú, observam-se 3 (três) classes do primeiro nível categórico (ordens) 

segundo a nova classificação do Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (SBCS) da 

EMBRAPA (1999)[34] (Figura 4.7), com predominância dos Argissolos seguidos dos Neossolos 

e Latossolos. Abaixo é feita uma breve descrição das ordens de solos predominantes na bacia 

segundo SECTMA (2006)[67] e Carvalho (2002)[10]. 
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Figura 4.7 - Mapa de solos da bacia do rio Mundaú (EMBRAPA, 2011)[33]. 
 

A classe dos argissolos, que são os podzólicos vermelho amarelos segundo classificação 

usada anteriormente pela EMBRAPA, são a de maior representação espacial na bacia, 

compreendendo solos minerais, não hidromórficos (sem excesso de umidade). Os perfis são de 

textura argilosa ou média com argila de atividade baixa, bem ou moderadamente drenados, 

moderadamente porosos, sobretudo na camada superficial onde é evidenciada a atividade 

biológica. Variam desde solos rasos a muito profundos. As principais restrições relacionam-se 

com a profundidade efetiva limitada, pedrogosidade, sodicidade, horizontes que restringem a 

drenagem, relevo movimentado, susceptibilidade à erosão e o déficit hídrico regional. Na bacia 
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estudada, apresentam-se na forma de Argilossolos Vermelhos-Amarelos Distróficos - PVAd2 

(Argilossolos Vermelhos-Amarelos Distrófico + Latossolos Amarelos Distróficos). 

Ao norte de Garanhuns compreendem solos normalmente com argila de atividade alta, 

saturação, mostrando horizontes de feições subsuperficiais associadas com umidade, em face de 

drenagem imperfeita e que tende a ocasionar problemas de encharcamento durante o período 

chuvoso e ressecamento e fendilhamento durante a época seca. 

Os neossolos encontram-se na parte norte da bacia, correspondente a região Agreste, são 

solos pedogeneticamente pouco desenvolvidos, arenosos (muitas vezes com cascalho ou 

cascalhentos), profundos a medianamente profundos, porosos. São solos cuja drenagem está em 

função da profundidade onde se encontra a rocha, podendo variar desde moderadamente até 

excessivamente drenados. Dependendo da profundidade do contato lítico, mineralogia, presença 

de horizontes e/ou camadas são subdivididos em Neossolos Litólicos, Neossolos Regolíticos, 

Neossolos Flúvicos e Neossolos Quartzarênicos. Na área da bacia do rio Mundaú, encontramos a 

forma de Neossolos Regolíticos Eutróficos – RRe3 (Neossolos Regolíticos Eutróficos + 

Planossolos Háplicos Distróficos) constituídos por horizontes com 4% ou mais de minerais 

primários alteráveis. 

Os latossolos são encontrados na parte inferior da bacia, próximo ao litoral. São solos 

minerais, profundos, bem drenados, pedogeneticamente muito desenvolvidos, com horizonte B 

latossólico e um conjunto de características morfológicas, físicas, químicas e mineralógicas 

relativamente uniformes ao longo do perfil. As restrições relacionam-se principalmente com a 

baixa fertilidade natural, presença de horizonte coeso, relevo movimentado que requer cuidados 

com a erosão e o déficit hídrico regional. Na bacia em estudo, apresentam-se na forma de 

Latossolos Amarelos Distróficos – LAd5 (Latossolos Amarelos Distróficos + Argissolos 

Vermelhos Amarelos Distróficos). 

 

4.1.5. Uso e ocupação do solo 

Na avaliação da Capacidade de Uso das Terras da bacia, CARVALHO (2002)[10] ressalta 

como principal fator limitante a condição topográfica ali dominante. Afora os trechos de 

tabuleiros, em Alagoas, e do Agreste, em Pernambuco, além das pequenas várzeas de relevo 

plano e de encostas de relevo suave ondulado, o restante da área da bacia é de domínio de 

topografia movimentada, de relevo ondulado, forte ondulado e montanhoso. Por esta razão, os 

solos Podzólicos e os Latossolos, por exemplo, em geral solos profundos e de boas condições 

físicas, foram enquadrados em classes mais restritivas quanto ao seu uso, o que não ocorreria, se 

os mesmos apresentassem uma condição topográfica favorável. 
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Na região do Agreste em Pernambuco, no trecho superior do rio Canhoto, onde são 

maiores as restrições hídricas da bacia, por conta da estrutura fundiária (pequena propriedade) e 

da agricultura de subsistência ali prevalecente, bem como do próprio nível técnico adotado, foi 

verificado uma super exploração das terras, acima da sua capacidade potencial. 

A área que compreende o microclima de Garanhuns e a parte que se estende ao longo do 

rio Mundau e do rio Inhumas até a divisa com o Estado de Alagoas, com uma estrutura fundiária 

de pequena e média propriedade, tem nas pastagens, a sua principal ocupação, inclusive como 

suporte à pecuária leiteira e de corte ali existente. Nesse trecho, a área explorada com culturas é 

bem menor do que a com pastos, sendo, porém, bastante diversificada. 

Na porção alagoana da bacia, onde estão localizadas cinco usinas em atividade, a grande 

importância se dá pelo cultivo da cana de açúcar, responsável pela maior ocupação da área, isto 

tanto nos trechos acidentados como nos tabuleiros de topografia amena. 

Embora cobrindo uma extensão diminuta, cabe um registro para o pequeno polo citrícola 

existente nos municípios de Santana do Mundaú e União dos Palmares. Essa atividade ocupa 

principalmente as encostas acidentadas do rio Mundaú e tributários, e o nível tecnológico 

adotado é ainda bastante precário. 

Também em Alagoas, não é desprezível a ocupação que se verifica com pastagens, 

especialmente no trecho ao longo da divisa com Pernambuco. 

Enquanto em Pernambuco verifica-se o predomínio de pastagem, secundada por uma 

agricultura diversificada de baixo nível técnico, incluindo um expressivo segmento de subsistência 

(COTEC, 1999)[28], em Alagoas, o destaque repousa na cana de açúcar, e em segundo lugar nas 

pastagens. 

 

4.1.6. Relevo 

A Bacia Hidrográfica do rio Mundaú apresenta uma grande variedade de formas de relevo, 

estando esculpidas predominantemente em terrenos supracrustais e secundariamente do 

embasamento, além dos sedimentos das coberturas sedimentares fanerozóicas do Grupo 

Barreiras e sedimentos cretáceos da Bacia Sedimentar de Sergipe-Alagoas. 

O relevo da bacia está compartimentado, no contexto regional, em dois domínios 

geomorfológicos: o Planalto da Borborema, que ocupa o seu curso médio e superior; e os 

Tabuleiros Costeiros, no baixo curso (IBGE, 1995)[45]. Na Figura 4.8 encontram-se as variações 

altimétricas no modelo digital do terreno - MDT na bacia do rio Mundaú. 
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Figura 4.8 – Variações altimétricas no MDT da bacia do rio Mundaú. 
 

Inseridos nos domínios geomorfológicos referidos acima, a bacia apresenta um conjunto de 

12 padrões de relevo, representado no mapa da Figura 4.9. Abaixo são descritos esses padrões 

de relevo segundo FERREIRA e DANTAS (CPRM, 2012b)[26]. 

As Planícies Flúvio-Marinhas e Flúvio-Lagunares compreende um conjunto de ambientes 

deposicionais de origens fluvial e marinha, apresentando extensos manguezais em estuários 

afogados, a exemplo da Lagoa do Mundaú, onde desemboca o rio homônimo. São superfícies 

extremamente planas, com amplitude de relevo nula, em ambientes mistos de interface dos 

Sistemas Deposicionais Continentais e Marinhos constituídos de depósitos argilo-arenosos a 

argilosos, com terrenos mal drenados, prolongadamente inundáveis, sob influência das oscilações 

das marés. 
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Figura 4.9 - Mapa de relevo da bacia do rio Mundaú (CPRM, 2012a)[25]. 
 

As Planícies Costeiras são formadas pelas praias arenosas e terraços marinhos holocênicos 

e pleistocênicos, e os recifes de arenito de praia ou, subordinadamente, coralinos, que são uma 

característica marcante do litoral de Alagoas. 

Os Tabuleiros representam formas de relevo tabulares esculpidas em rochas sedimentares, 

em geral, pouco litificadas e dissecadas por uma rede de canais com baixa a moderada densidade 

de drenagem e padrão sub-paralelo, nos trechos de topos mais conservados e padrão dendrítico, 
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nas áreas mais dissecadas, os Tabuleiros Dissecados, com predomínio de processos de 

pedogênese e formação de solos espessos e bem drenados, com baixa suscetibilidade à erosão. 

As superfícies de Planaltos são relevos de degradação em qualquer litologia, mais elevadas 

do que os terrenos adjacentes, pouco dissecadas em formas tabulares ou colinas muito amplas. 

Sistema de drenagem principal com fraco entalhamento e deposição de planícies aluviais restritas 

ou em vales fechados. Predomínio de processos de pedogênese (formação de solos espessos e 

bem drenados, em geral, com baixa a moderada suscetibilidade à erosão). Ocorrências 

esporádicas, restritas a processos de erosão laminar ou linear acelerada (ravinas e voçorocas). 

No limite noroeste da bacia, encontra-se uma superfície de cimeira formando Platôs, que 

são relevos de degradação pouco dissecados. Predominam nessa unidade processos de 

pedogênese (formação de solos espessos e bem drenados, em geral, com baixa a moderada 

suscetibilidade à erosão). Apresentam ocorrências erosivas esporádicas, restritas a processos de 

erosão laminar ou linear acelerada (ravinas e voçorocas). 

As Superfícies Aplainadas encontradas no médio curso da bacia do Mundaú são superfícies 

planas a levemente onduladas, promovidas pelo arrasamento geral dos terrenos, devido ao recuo 

paralelo das vertentes do Planalto da Borborema, que forma um relevo escarpado naquela área. 

As Colinas Dissecadas representam relevos de degradação em qualquer litologia, com 

vertentes convexo-côncavas e topos arredondados ou aguçados. Possui um sistema de drenagem 

principal com deposição de planícies aluviais restritas ou em vales fechados. Apresenta equilíbrio 

entre processos de pedogênese e morfogênese, com atuação frequente de processos de erosão 

laminar e ocorrência esporádica de processos de erosão linear acelerada (sulcos, ravinas e 

voçorocas). É frequente a geração de rampas de colúvio nas baixas vertentes. 

Os Morros se constituem em relevos convexo-côncavos dissecados e topos arredondados 

ou aguçados em cristas. O sistema de drenagem principal é constituído por restritas planícies 

aluviais. Nesses compartimentos predomina processos de morfogênese, com formação de solos 

pouco espessos em terrenos declivosos, em geral, com moderada a alta suscetibilidade à erosão. 

Esta unidade predomina no curso médio da bacia do Mundaú, sendo parte dos contrafortes do 

Planalto da Borborema. 

O limite Este da porção mediana da bacia do Mundaú está marcado por uma Escarpa 

Serrana. A escarpa tem vertentes predominantemente côncavas a retilíneas e topos levemente 

arredondados, com sedimentação de colúvios e depósitos de tálus, sob o domínio pleno de 

processos de intemperismo químico e solos rasos devido à alta declividade. Representam um 

relevo de transição entre duas superfícies distintas alçadas a diferentes cotas altimétricas, tendo 

em seu flanco Sul, um Rebordo Erosivo. 
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Os Vales Encaixados são relevos de degradação, predominantemente em rochas 

sedimentares, acidentados, constituídos por vertentes retilíneas a côncavas, fortemente sulcadas, 

declivosas, com sedimentação de colúvios e depósitos de tálus. Na bacia do Mundaú, essa 

unidade se encontra no baixo curso, em amplo vale que antecede a lagoa do Mundaú. 

 

4.1.7. Aspectos Geográficos, Históricos e Políticos 

Segundo a COTEC (1999)[28], a bacia hidrográfica do rio Mundaú abrange as 

microrregiões de Garanhuns e Vale do Ipojuca, situadas na mesorregião do Agreste 

Pernambucano e as microrregiões da Mata Alagoana, Serrana dos Quilombos e Maceió, inseridas 

na mesorregião do Leste Alagoano. 

Entre os municípios pernambucanos que fazem parte da bacia, apenas Capoeiras pertence 

à microrregião do Vale do Ipojuca, cujo principal setor de atividade é a agricultura. Angelim, 

Brejão, Caetés, Calçado, Canhotinho, Correntes, Garanhuns, Jucati, Jupi, Jurema, Lagoa do Ouro, 

Lajedo, Palmeirina e São João estão localizados na microrregião de Garanhuns, onde se destaca o 

setor agropecuário. 

Quanto aos municípios alagoanos, Atalaia, Branquinha, Capela, Messias e Murici fazem 

parte da microrregião da Mata Alagoana, que é predominantemente marcada pela agroindústria 

açucareira. Pilar, Rio Largo e Satuba pertencem à microrregião de Maceió, onde se tem a maior 

concentração da população urbana do Estado. Chã Preta, Ibateguara, Santana do Mundaú, São 

José da Laje e União dos Palmares são da microrregião Serrana dos Quilombos, sendo a 

agricultura diversificada a principal atividade econômica, a maior parte deles com predominância 

da cana de açúcar. 

 

4.1.8. Regime Pluviométrico da região 

A bacia hidrográfica do rio Mundaú tem uma precipitação média anual de 900 mm e uma 

vazão média anual de 30,6 m3/s. O clima da bacia é quente com temperaturas médias anuais em 

torno de 240C. Os meses de fevereiro a julho correspondem à aproximadamente 72,6% de toda a 

precipitação anual local (SILVA et al., 2008)[70]. 

Os totais anuais médios de chuva variam de 1.700 mm na faixa litorânea até 600 mm no 

trecho oeste da bacia, conforme pode ser visto na Figura 4.10 das isoietas com os totais 

pluviométricos anuais. 
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Figura 4.10 - Mapa de isoietas da bacia do rio Mundaú (CPRM, 2011a)[20]. 
 

No Litoral e na Zona da Mata de Pernambuco, o principal período chuvoso ocorre nos 

meses de abril a agosto, com os totais pluviométricos médios anuais variando entre 1.000 a 2.000 

mm. Esta região caracteriza-se por apresentar clima úmido, com precipitações de até 2.200 mm 

nas áreas mais próximas ao litoral (Lacerda et al in Silva, 2006). 

O Agreste de Pernambuco, devido a sua localização, é considerado uma região 

intermediária entre as áreas de clima úmido (Litoral e Zona da Mata) e clima seco (Sertão). Nas 

áreas mais próximas ao Sertão, o período chuvoso inicia-se em fevereiro e estende-se até junho, e 

nas áreas próximas da Zona da Mata, a estação chuvosa ocorre no período de abril a julho. Os 

totais pluviométricos anuais variam, em média, entre 600 e 1.000 mm, destacando-se algumas 
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áreas de brejos onde as precipitações são superiores a 1.000 mm, como por exemplo: Brejão 

(1.404 mm) e Bom Jardim (1.412 mm) (Lacerda et al in Silva, 2006). 

O trimestre mais chuvoso varia de fevereiro a abril na parte mais a oeste da bacia (PE), e de 

maio a julho na faixa litorânea (AL). O trimestre mais seco varia de agosto a outubro na região 

mais seca (Sertão) e de outubro a dezembro na região úmida (Litoral e Zona da Mata) (Lacerda et 

al in Silva, 2006) (CONSORCIO IBI/ENGESOFT, 2010)[19]. 

 

4.2. COLETA, AQUISIÇÃO E TRATAMENTO DOS DADOS 

4.2.1. Séries de precipitação e vazão 

Foi feito um levantamento das estações pluviométricas e fluviométricas na sub-bacia de 

Santana do Mundaú e no seu entorno. Foram selecionadas um total de 33 estações 

pluviométricas (Tabela 4.1), das quais 19 do Laboratório de Meteorologia de Pernambuco 

(LAMEPE), 3 da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), 6 da 

Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Estado de Alagoas 

(SEMARH-AL) e 5 da Agência Nacional de Águas/Serviço Geológico do Brasil - CPRM 

(ANA/CPRM) além de uma estação fluviométrica da ANA/CPRM. O período de dados das 

estações trabalhadas neste estudo é toda a série histórica que se tinha disponível, consistida e/ou 

bruta, até o ano de 2010. 

A estação fluviométrica utilizada no estudo é a de Santana do Mundaú (cód. 39700000) da 

ANA/CPRM, cujas coordenadas geográficas são: -9,16780 e -36,21750. 

Na Figura 4.11 encontra-se a localização das estações selecionadas para o estudo. 

A série de vazões consistidas da estação Santana do Mundaú, disponibilizada pela 

ANA/CPRM compreendia de 1992 até o ano de 2006. Para estender a série até 2010, foi 

necessário atualizar a curva-chave da estação (Figura 4.12). 

Os dados das cotas das réguas foram transformados em cotas altimétricas, visto que o zero 

da régua instalada no local tinha como referência o fundo do rio. Para isso foi utilizada a cota 

altimétrica da referência de nível 7 (RN 7) da seção transversal da estação fluviométrica de 

Santana do Mundaú. Essa foi retirada do levantamento topo-batimétrico feito pela CPRM, pelo 

Projeto de Monitoramento de Eventos Hidrológicos Extremos (CPRM, 2010b)[27], das marcas 

das cheias de 2010 dos municípios que decretaram situação de emergência e estado de calamidade 

pública, segundo suas respectivas prefeituras e defesas civis, do Estado de Alagoas. 
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Tabela 4.1 - Estações pluviométricas utilizadas no estudo 

 

 

 

Figura 4.11 – Localização das estações selecionadas para o estudo 

Entidade Código Nome Município Bacia Latitude (graus) Longitude (graus)

154 Paranatama Paranatama GI-1 -8.9192 -36.6583

156 Brejão Brejão GI-1 -9.0261 -36.5661

453 Terezinha Terezinha GI-1 -9.0569 -36.6239

19 Garanhuns Garanhuns Mundaú -8.8833 -36.4878

22 Correntes Correntes Mundaú -9.1286 -36.3283

280 Palmeirina Palmeirina Mundaú -9.0036 -36.3256

281 São João São João Mundaú -8.8769 -36.3667

293 Brejão (IPA) Brejão Mundaú -9.0158 -36.5350

303 Correntes (Poço Comprido) Correntes Mundaú -9.1167 -36.3167

326 Garanhuns Garanhuns Mundaú -8.8500 -36.4667

417 Garanhuns Garanhuns Mundaú -8.9500 -36.5167

443 Brejão - PCD Brejão Mundaú -9.0161 -36.5356

461 Garanhuns Garanhuns Mundaú -8.8667 -36.4833

483 Lagoa do Ouro Lagoa do Ouro Mundaú -9.1267 -36.4986

496 Palmerina - PCD (Inhumas) Palmeirina Mundaú -8.9833 -36.3667

512 Palmeirina Palmeirina Mundaú -9.0042 -36.3261

533 São João (Sítio Anda So) São João Mundaú -8.8422 -36.4117

534 São João (Sítio Onça) São João Mundaú -8.8933 -36.3631

283 Belém de Maria Belém de Maria Una -7.0000 -34.0000

30000058 Quebrangulo Quebrangulo Paraíba -9.3333 -36.4833

30000066 Santana do Mundaú - Munguba Santana do Mundaú Mundaú -9.0667 -36.2

30000067 Santana do Mundaú Santana do Mundaú Mundaú -9.1667 -36.2167

20000019 Cha Preta (SEMARH) Chã Preta Mundaú -9.2647 -36.2965

20000088 Quebrangulo (ILPISA) Quebrangulo Mundaú -9.3333 -36.4833

20000089 Quebrangulo (SEMARH) Quebrangulo Mundaú -9.3022 -36.4728

20000090 Quebrangulo Quebrangulo Mundaú -9.3333 -36.4833

20000096 Santana do Mundaú (SEMARH) Santana do Mundaú Mundaú -9.17 -36.22

20000097 Santana do Mundaú Santana do Mundaú Mundaú -9.0667 -36.2

936111 VIÇOSA Viçosa Mundaú -9.379167 -36.249167

936112 SÃO JOSÉ DA LAJE São José da Laje Mundaú -9.004167 -36.051111

936113 UNIÃO DOS PALMARES União dos Palmares Mundaú -9.146389 -36.038889

936114 SANTANA DO MUNDAU Santana do Mundaú Mundaú -9.168889 -36.219722

936115 QUEBRANGULO Quebrangulo Mundaú -9.320278 -36.491944

LA
M

E
P

E
S

U
D

E
N

E
A

N
A

/C
P

R
M

S
E

M
A

R
H

-A
L



 

Figura 4.12 –
 

No Projeto de Monitoramento de Eventos Hidrológicos Extremos

foram determinadas, a jusante da sede municipal

transversais (ST1, ST2, ST3, e ST4

dois marcos, instalados na cidade com o GPS geodésico sob a atuação da base geodésica de 

União dos Palmares, foram transportadas com a Estação total. Foi

levantamento das margens até as cotas das marcas de cheia nos encaixes do rio, e a batimetria 

sobre o leito durante as travessias com uso de barco. A 

estação fluviométrica, a qual teve sua RN georrefere

As cotas da régua ficaram referenciadas à Rede Altimétrica Brasileira do IBGE de acordo 

com a seguinte relação: 

Cota

onde )(cmCotarégua  é a cota de leitura na régua linimétrica com referência de nível local.

De posse desta relação, pôde

referência na cota de leitura nas réguas linimétricas da es

Altimétrica Brasileira do IBGE, ou seja, com a mesma referência das cotas na modelagem 

hidrológico-hidrodinâmica da bacia.

Com base no hidrograma da estação fluviométrica de Santana do Mundaú, foram 

escolhidos os eventos ocorridos com vazão acima de 100 m

– Curvas-chave da estação Santana do Mundaú (39700000)

de Monitoramento de Eventos Hidrológicos Extremos

a jusante da sede municipal de Santana do Mundaú,

ST1, ST2, ST3, e ST4) (Figura 4.13). Para o levantamento das seções, as cotas 

instalados na cidade com o GPS geodésico sob a atuação da base geodésica de 

foram transportadas com a Estação total. Foi

levantamento das margens até as cotas das marcas de cheia nos encaixes do rio, e a batimetria 

sobre o leito durante as travessias com uso de barco. A seção transversal 4 

estação fluviométrica, a qual teve sua RN georreferenciada. 

As cotas da régua ficaram referenciadas à Rede Altimétrica Brasileira do IBGE de acordo 

774,206
100

)(
)( +=

cmCota
mCota régua

IBGE
 

(4

é a cota de leitura na régua linimétrica com referência de nível local.

De posse desta relação, pôde-se adequar as informações de medições de vazão que têm 

referência na cota de leitura nas réguas linimétricas da estação para uma cota referenciada à Rede 

Altimétrica Brasileira do IBGE, ou seja, com a mesma referência das cotas na modelagem 

hidrodinâmica da bacia. 

Com base no hidrograma da estação fluviométrica de Santana do Mundaú, foram 

ntos ocorridos com vazão acima de 100 m3/s (Figura 4.14
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(39700000) 

de Monitoramento de Eventos Hidrológicos Extremos (CPRM, 2010b)[27] 

de Santana do Mundaú, quatro seções 

. Para o levantamento das seções, as cotas de 

instalados na cidade com o GPS geodésico sob a atuação da base geodésica de 

foram transportadas com a Estação total. Foi, então, executado o 

levantamento das margens até as cotas das marcas de cheia nos encaixes do rio, e a batimetria 

seção transversal 4 - ST4 coincidiu com a 

As cotas da régua ficaram referenciadas à Rede Altimétrica Brasileira do IBGE de acordo 

4.1) 

é a cota de leitura na régua linimétrica com referência de nível local. 

se adequar as informações de medições de vazão que têm 

tação para uma cota referenciada à Rede 

Altimétrica Brasileira do IBGE, ou seja, com a mesma referência das cotas na modelagem 

Com base no hidrograma da estação fluviométrica de Santana do Mundaú, foram 

4.14). 



 

Figura 4.13 – Croqui das seções levantadas pela CPRM no município de Santana do Mundaú (CPRM, 

 

Figura 4.14 – Hidrograma da estação 
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Croqui das seções levantadas pela CPRM no município de Santana do Mundaú (CPRM, 

 

(cód. 39700000) 
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4.2.2. Altimetria obtida por perfilamento a LASER 

Após as enchentes de 2010 que afetaram bastante os municípios da Mata Sul 

Pernambucana, a Secretaria de Recursos Hídricos e Energéticos do Estado de Pernambuco 

(SRHE-PE) contratou o Instituto de Tecnologia para o Desenvolvimento (LACTEC) para fazer 

um mapeamento digital a laser dos principais rios e municípios afetados. 

Uma das principais vantagens do sistema de varredura a laser é o alto grau de detalhe com 

o qual pode ser mapeada uma porção do terreno. 

Para realização do mapeamento do rio Mundaú foi considerada uma área no entorno do 

eixo central de 850 metros para cada lado, com extrapolação em alguns trechos de acordo com os 

interesses da SRHE-PE. Ainda para as áreas referentes aos rios, foi definida a escala de 

representação cartográfica dos produtos igual a 1:5.000. O rio Mundaú foi mapeado até a divisa 

estadual com o Estado de Alagoas. A região do município de Correntes, cortado pelo rio 

Mundaú, teve um levantamento mais detalhado na escala 1:2.000. 

Nesse trabalho, o sistema LSA adotado foi o modelo ALTM 2050 (Airborne Laser Terrain 

Mapper), com desvio padrão calculado pelo fabricante de 50 cm na planimetria e 15 cm na 

altimetria. Essa precisão pode variar conforme o modelo e ano de fabricação. O desvio-padrão 

calculado durante a análise dos pontos de verificação realizado apenas nas ortoimagens obtidas na 

escala cartográfica 1:2.000 (cidades) foi de 44 cm na planimetria, atendendo o Padrão de Exatidão 

Cartográfica (PEC) classe A. 

 

4.3. MODELAGEM HIDROLÓGICA – HEC-HMS 

O modelo hidrológico utilizado nesse estudo foi o HEC-HMS (Hydrologic Modeling 

System)(FELDMAN, 2000)[36], que é um programa desenvolvido pelo Centro de Engenharia 

Hidrológica (HEC). O modelo simula precipitação-vazão e processos de propagação, tanto 

naturais como controladas. Ele é o sucessor do HEC-1, aperfeiçoando e fornecendo recursos 

adicionais para modelagem distribuída e simulação contínua. 

O HEC-HMS pode simular as cheias para eventos de chuva de curta duração (escala de 

dias) e de longa duração (escala de anos). O modelo apresenta a possibilidade de uso de dados de 

precipitação distribuídos, como os dados disponíveis de radar meteorológico. O HEC-HMS 

também inclui um pacote de calibração automática para estimar os parâmetros do modelo e 

condições iniciais, dadas as observações das condições hidrometeorológicas, e links para um 

sistema de gerenciamento de banco de dados que permite o armazenamento de dados, 

recuperação e conectividade com outras ferramentas de análise disponíveis HEC e outras fontes 
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(FELDMAN, 2000)[36]. O modelo tem sido aplicado na solução de diversos problemas em uma 

grande variedade de bacias com diferentes características. 

O modelo foi inicialmente desenvolvido para suprir estudos conduzidos pelo próprio 

Hydrologic Engineering Center (HEC), tais como: inundações em centros urbanos, frequência de 

inundações, perdas por enchentes e, dimensionamento e operação de reservatórios (MACEDO, 

2010)[52]. As diversas fases de cálculo do modelo podem ser esquematizadas como na Figura 

4.15. 

 

 

Figura 4.15 – Fases de cálculo do modelo hidrológico HEC-HMS (SÁNCHEZ, 2009)[66] adaptado 
 

Segundo Tavares & Castro (2005)[79], apesar do HEC-HMS se apresentar como uma 

ferramenta computacional simplificadora para o processo de cálculo do hidrograma, isto não 

deixa de exigir do profissional operador, experiência e sensibilidade quanto aos métodos a serem 

adotados. 
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4.3.1. Pré-processamento dos dados de entrada 

O modelo HEC-HMS necessita, como entrada, de uma síntese de informações espaciais da 

bacia em estudo. Essa síntese foi realizada utilizando o software ArcMap 10 com o uso do 

aplicativo Arc Hydro 10 e o HEC-GeoHMS 10.0, que é um pré-processador desenvolvido para 

preparar os dados necessários ao modelo. 

 

O HEC-GeoHMS é um conjunto de ferramentas do ArcGIS projetadas especificamente 

para processar dados geoespaciais e criar arquivos de entrada para o HEC-HMS. Ele inclui gestão 

integrada de dados e uma interface gráfica de usuário (GUI - Graphical User Interface). Através 

da interface gráfica, que consiste em menus, ferramentas e botões, o usuário pode analisar a 

informação do terreno, delinear sub-bacias e córregos, e preparar entradas hidrológicas. O HEC-

GeoHMS fornece a conexão para traduzir informações espaciais em arquivos para o modelo 

HEC-HMS. A capacidade do GIS (Geographic Information System) é usada para formatação de 

dados, processamento e transformação de coordenadas. O resultado final do processamento é 

uma base de dados de hidrologia espacial que consiste no modelo digital de elevação (DEM), 

tipos de solo, informações uso do solo, precipitação, etc. (FLEMING & DOAN, 2010)[38]. 

De posse do modelo digital de elevação SRTM da bacia de drenagem de Santana do 

Mundaú, foi feito o pré-processamento do terreno, que é uma série de passos para obter a rede 

de drenagem. Foi calculada a direção de fluxo, a acumulação de fluxo, e feita a delimitação de 

bacias hidrográficas. Estes conjuntos de dados foram usados em passos posteriores, e a 

delimitação das bacias hidrográficas e delimitação do fluxo nas etapas de pré-processamento do 

terreno foi apenas um passo preliminar. 

O menu de configuração do projeto HMS é usado para definir os arquivos de entrada para 

um projeto do HEC-HMS. A bacia de drenagem de Santana do Mundaú foi subdividida em oito 

sub-bacias. 

Em seguida, foram extraídas as características físicas das sub-bacias geradas. As 

características físicas incluem o comprimento, elevações a montante e a jusante, declividade, 

comprimentos mais longos de fluxo, comprimentos de fluxo do centro de gravidade. Estas 

informações foram extraídas a partir dos dados do terreno e armazenadas em tabelas de atributos. 

Estas características físicas foram exportadas e usadas externamente para estimar parâmetros 

hidrológicos, como o tempo de concentração de cada uma das oito sub-bacias. 

O modelo esquemático das oito sub-bacias geradas, com suas respectivas conexões, pode 

ser visualizado na Figura 4.16. 



 

Figura 4.16 – Modelo esquemático da bacia de drenagem de Santana do Mundaú
 

Resumidamente, o modelo HEC

Bacia, o Modelo Meteorológico, e as Especificações de Controle (

Segundo Tavares & Castro (2005)

HMS requer inicialmente a entrada de dados 

hidrológicos. Posteriormente, são escolhidos os mé

transformação chuva-vazão, de composição do escoamento de base, de propagação em rios; 

considerando parâmetros relacionados a ta

concentração, fatores de perda por

Estes mesmos autores relatam que a composição de um projeto no HEC

de maneira modular, em que conjuntos de dados podem ser independentemente manipul

mas que respeitam uma sequ

informações são, então, agrupadas nos três componentes supracitados:

a) Modelagem da bacia hidrográfica: nesta categoria são inseridos e manipulados os dados 

referentes à geometria da bacia hidrográfica, sendo re

com as sub-bacias, os trechos de rios, possíveis reservatórios, junções e divisões dos canais. 

Inclui, neste componente, a definição dos métodos e respectivos parâmetros referentes a perda 

por infiltração, evaporação, interceptação, os métodos de transformação chuva

do escoamento de base e propagação em rios;

b) Modelagem meteorológica: constitui na entrada dos dados de precipitação e 

evapotranspiração, sendo selecionado o método de distribuição te

Modelo esquemático da bacia de drenagem de Santana do Mundaú

Resumidamente, o modelo HEC-HMS é constituído por três componentes: o Modelo de 

Bacia, o Modelo Meteorológico, e as Especificações de Controle (SÁNCHEZ, 2009

Segundo Tavares & Castro (2005)[79], o processamento do modelo hidrológico no HEC

HMS requer inicialmente a entrada de dados físicos da bacia hidrográfica, bem como dados 

. Posteriormente, são escolhidos os métodos para o cálculo das perdas, de 

vazão, de composição do escoamento de base, de propagação em rios; 

considerando parâmetros relacionados a tais métodos, como a área das sub

concentração, fatores de perda por infiltração, evapotranspiração e perdas em sumidouros.

Estes mesmos autores relatam que a composição de um projeto no HEC

de maneira modular, em que conjuntos de dados podem ser independentemente manipul

mas que respeitam uma sequência de acionamento para a realização de simulações. As 

informações são, então, agrupadas nos três componentes supracitados: 

a) Modelagem da bacia hidrográfica: nesta categoria são inseridos e manipulados os dados 

referentes à geometria da bacia hidrográfica, sendo representado o esquema hidrológico da área, 

bacias, os trechos de rios, possíveis reservatórios, junções e divisões dos canais. 

Inclui, neste componente, a definição dos métodos e respectivos parâmetros referentes a perda 

ão, interceptação, os métodos de transformação chuva

do escoamento de base e propagação em rios; 

b) Modelagem meteorológica: constitui na entrada dos dados de precipitação e 

evapotranspiração, sendo selecionado o método de distribuição temporal destes;
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Modelo esquemático da bacia de drenagem de Santana do Mundaú 

HMS é constituído por três componentes: o Modelo de 

SÁNCHEZ, 2009)[66]. 

, o processamento do modelo hidrológico no HEC-

da bacia hidrográfica, bem como dados 

todos para o cálculo das perdas, de 

vazão, de composição do escoamento de base, de propagação em rios; 

is métodos, como a área das sub-bacias, tempo de 

e perdas em sumidouros. 

Estes mesmos autores relatam que a composição de um projeto no HEC-HMS é realizada 

de maneira modular, em que conjuntos de dados podem ser independentemente manipulados, 

namento para a realização de simulações. As 

a) Modelagem da bacia hidrográfica: nesta categoria são inseridos e manipulados os dados 

presentado o esquema hidrológico da área, 

bacias, os trechos de rios, possíveis reservatórios, junções e divisões dos canais. 

Inclui, neste componente, a definição dos métodos e respectivos parâmetros referentes a perda 

ão, interceptação, os métodos de transformação chuva-vazão, de cálculo 

b) Modelagem meteorológica: constitui na entrada dos dados de precipitação e 

mporal destes; 

Junção 

Exutório 

Sub-bacia 

Legenda: 
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c) Especificações de controle: refere-se aos períodos de tempo para os quais serão 

realizados os cálculos, incluindo data e horário de início e fim do determinado período, bem 

como o intervalo ou “passo” de computação dos dados. 

Os dados das 33 estações pluviométricas e da estação fluviométrica de Santana do Mundaú 

foram inseridos por meio do sistema de armazenamento de dados Hydrologic Engineering 

Center Data Storage System (HEC-DSS). Esta forma de armazenamento dos dados facilitou de 

forma ágil e eficiente a entrada dos dados no modelo. E toda modificação realizada nos dados é 

automaticamente atualizada nas entradas do modelo, dispensando a entrada manual. 

Já os dados de evapotranspiração foram colocados manualmente. Foi usado um único 

posto para toda a bacia de drenagem de Santana do Mundaú, o posto de Garanhuns (1964-1993) 

do banco de dados da SUDENE. As médias mensais foram calculadas a partir da série histórica 

dos dados de evaporação no tanque, e usado o coeficiente de transformação no valor de 0,75 

(Tabela 4.2). 

 

Tabela 4.2 – Série histórica de evaporação no tanque classe A do Posto Garanhuns (SUDENE). 

 

 

O próximo passo é a escolha dos métodos de cálculo disponíveis no HEC-HMS para as 

perdas, transformação, fluxo de base, propagação e armazenamento. 

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez MÉDIA

1964 61.2 82.7 129.3 201.5 239.8 225.0 156.6

1965 193.4 186.2 209.3 149.4 101.4 102.3 89.5 88.8 132.7 185.7 179.5 205.5 152.0

1966 186.0 149.9 158.1 141.4 124.0 89.8 67.8 116.6 126.7 211.4 201.8 197.0 147.5

1967 236.2 190.9 196.2 154.8 66.2 83.3 68.2 119.9 124.4 165.7 223.7 221.4 154.2

1968 206.8 205.2 148.7 148.9 63.6 31.9 30.9 98.3 123.9 215.0 172.5 99.1 128.7

1969 189.0 178.9 147.1 126.5 127.5 97.7 148.0 161.7 121.6 239.3 8.7 140.5

1970 180.5 139.3 58.1 59.6 39.5 117.3 171.0 229.6 226.2 237.9 145.9

1971 211.8 191.8 197.9 158.7 58.9 78.4 43.4 120.0 117.0 166.0 223.1 238.0 150.4

1972 179.2 188.2 154.4 132.8 91.9 80.6 98.8 125.4 142.9 184.5 234.5 211.7 152.1

1973 185.4 161.8 192.6 128.4 137.5 67.7 87.8 124.7 119.7 160.6 223.6 215.4 150.4

1974 192.9 153.3 137.2 92.9 84.4 101.9 88.2 112.1 140.0 221.0 176.9 200.0 141.7

1975 177.1 190.1 165.7 158.6 42.3 83.7 39.7 99.1 129.6 188.6 233.6 184.0 141.0

1976 218.0 161.7 169.8 108.8 91.1 86.5 90.5 146.5 179.9 144.3 214.5 200.9 151.0

1977 203.3 166.5 167.2 115.2 55.6 44.9 59.3 124.1 158.3 191.3 202.9 135.3

1978 144.0 103.0 86.4 113.6 117.5 117.7 170.9 216.6 201.5 141.2

1979 202.9 176.7 180.2 163.0 103.2 61.6 47.1 126.1 136.1 189.1 219.5 263.1 155.7

1980 184.6 163.9 137.8 117.2 116.8 115.7 106.9 122.1 172.4 59.2 187.5 232.0 143.0

1981 215.3 167.0 205.5 152.8 91.2 93.1 102.2 97.1 125.5 231.1 211.8 198.1 157.6

1982 207.0 149.0 212.9 144.9 89.3 68.7 84.0 34.3 67.5 237.8 246.9 140.2

1983 267.9 115.6 196.2 167.5 161.8 151.3 155.4 136.8 198.1 211.8 259.6 256.9 189.9

1984 262.3 263.8 197.2 149.0 120.6 97.0 112.4 117.8 140.8 194.6 194.3 256.2 175.5

1985 226.1 180.6 177.8 111.0 126.8 77.1 79.7 104.3 155.9 217.5 213.7 218.0 157.4

1986 207.8 167.3 147.0 113.6 78.9 85.1 124.2 118.7 164.5 193.0 183.7 144.0

1987 226.4 182.1 205.9 128.5 144.1 79.7 109.5 150.3 167.2 195.4 259.6 249.7 174.9

1988 226.4 205.7 192.1 107.8 54.5 78.0 73.6 89.4 138.0 192.1 188.1 209.1 146.2

1989 184.2 208.5 224.2 148.9 107.0 68.8 71.7 145.6 212.1 177.9 153.0 154.7

1990 83.7 83.7

1991 215.4 196.9 134.3 177.4 138.6 71.4 98.8 125.4 92.6 262.6 151.3

1992 147.9 103.6 113.9 144.6 141.7 45.1 35.0 83.4 92.3 194.5 211.8 225.6 128.3

1993 213.8 230.1 202.3 177.7 124.1 134.1 180.4

5547.6 4377.2 4821.7 3678.3 2834.3 2305.2 2175.1 3025.6 3790.8 4887.1 5652.8 5887.6

27 25 28 26 27 28 27 27 27 27 27 29

MÉDIA 205.5 175.1 172.2 141.5 105.0 82.3 80.6 112.1 140.4 181.0 209.4 203.0

ETP (0,6) 123.3 105.1 103.3 84.9 63.0 49.4 48.3 67.2 84.2 108.6 125.6 121.8

ETP (0,7) 143.8 122.6 120.5 99.0 73.5 57.6 56.4 78.4 98.3 126.7 146.6 142.1

ETP (0,75) 154.1 131.3 129.2 106.1 78.7 61.7 60.4 84.0 105.3 135.8 157.0 152.3
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No presente trabalho, foi empregado o método Soil Moisture Accounting (SMA) para o 

cálculo do balanço hídrico no solo (Loss Method), o método do Hidrograma Unitário SCS para a 

propagação do escoamento na superfície da bacia (Transform Method), o método do Reservatório 

Linear para a propagação do escoamento subterrâneo (Baseflow Method) e o método de Muskingum 

Cunge para a propagação no canal (Routing Method). 

O método de balanço de umidade no solo (SMA) permite a simulação contínua, isto é, 

com horizontes de tempo de vários anos. O modelo pode ser aplicado para gerar séries pseudo-

históricas de vazões, utilizando séries históricas de precipitações. Nesse modelo, ao contrário dos 

modelos de cheias, o fenômeno da evapotranspiração é importante.  

O SMA simula o movimento da água através do armazenamento de água sobre a 

vegetação, sobre a superfície do solo, no perfil do solo, e em camadas subterrâneas. Com a 

precipitação e a evapotranspiração potencial (ETP), o modelo calcula o escoamento superficial na 

bacia, o fluxo das águas subterrâneas, as perdas devido à evapotranspiração potencial, e 

percolação profunda sobre toda a bacia. 

A Figura 4.17 mostra a representação da bacia pelo SMA, com uma série de camadas de 

armazenamento. As taxas de entrada são as saídas da camada anterior e as capacidades das 

camadas controlam o volume de água perdida ou adicionada a cada um desses componentes de 

armazenamento. Os conteúdos de armazenamento atuais são calculados durante a simulação e 

variam continuamente, tanto durante como entre os eventos de chuva. 

As diferentes camadas de armazenamento do método SMA segundo Feldman (2000)[36] 

são: 

• Armazenamento da interceptação vegetal - A água interceptada representa a 

precipitação que é capturada em árvores, arbustos e gramíneas, e não chega até a 

superfície do solo. A água nessa camada de armazenamento é mantida até que seja 

removida por evaporação. 

• Armazenamento nas depressões da superfície - é o volume de água retida nas 

depressões da superfície pouco profunda. As entradas para este armazenamento 

vêm da precipitação não capturada pela intercepção vegetal e em excesso da taxa de 

infiltração. As saídas desta camada podem ser devido à infiltração e a 

evapotranspiração. Se a água disponível para a infiltração excede a taxa de 

infiltração, então a camada está cheia. Uma vez que o volume da camada é 

excedido, esse excesso de água contribui para o escoamento superficial. 

 



66 

 

 

Figura 4.17 – Esquema conceitual do algoritmo do método SMA contínuo (FELDMAN, 2000)[36] 
adaptado 

 

• Armazenamento no perfil do solo - representa a água armazenada na camada 

superior do solo. As saídas incluem percolação para uma camada de água 

subterrânea e a evapotranspiração. A zona do perfil do solo é dividida em duas 

regiões, a zona superior e a zona de tensão. A zona superior é definida como a 

parte do perfil de solo que vai perder água para evapotranspiração e/ou percolação. 

A zona de tensão é definida como a área que vai perder água somente para 

evapotranspiração. A zona superior representa a água retida nos poros do solo. A 

zona de tensão representa a água ligada às partículas do solo. A evapotranspiração 

ocorre da primeira zona superior até a última zona de tensão. 

• Armazenamento das águas subterrâneas (aquífero) – pode incluir uma ou duas 

camadas. Água se infiltra no aquífero a partir do perfil do solo. As perdas nos 

aquíferos são devido ao fluxo das águas subterrâneas ou à percolação de uma 

camada para outra. A percolação do perfil de solo entra na primeira camada e a 

água armazenada pode percolar da camada 1 para a camada 2 e da camada 2 a água 
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ainda pode percolar, sendo a percolação profunda. Neste último caso, esta água é 

considerada perdida do sistema; o fluxo no aquífero não é modelado no SMA. 

 

O fluxo entre as camadas de armazenamento é calculado para cada intervalo de tempo do 

modelo SMA no HEC-HMS. A ordem dos cálculos em cada intervalo de tempo depende da 

ocorrência de precipitação ou evapotranspiração. 

Se a precipitação ocorre durante um intervalo, essa contribui primeiramente para a camada 

de armazenamento da interceptação vegetal. Depois, o excesso fica disponível para a infiltração. 

Se o volume disponível é maior do que o armazenamento disponível no solo, ou se a taxa de 

infiltração não é suficiente para esgotar esse volume no intervalo de tempo determinado, o 

excesso vai para a camada de armazenamento nas depressões. Quando a camada de 

armazenamento nas depressões está cheia, qualquer excesso é o escoamento superficial. A água 

infiltrada entra na camada do armazenamento do perfil do solo, com a zona de tensão enchendo 

primeiro. A água no perfil do solo, mas não a da zona de tensão, se infiltra para a primeira 

camada de água subterrânea. O fluxo de água subterrânea é encaminhado a partir da camada de 

águas subterrâneas 1 e, em seguida, toda a água restante pode infiltrar-se para a camada de água 

subterrânea 2. A percolação da camada 2 é um aquífero profundo e está perdido para o modelo. 

Se não ocorre precipitação, a evapotranspiração é cumprida, em primeiro lugar, a partir do 

armazenamento da interceptação vegetal, depois do armazenamento nas depressões. Finalmente, 

se a evapotranspiração ainda não for satisfeita a partir de fontes de superfície, a água é removida a 

partir da camada superficial do solo. O modelo continua, então, como descrito acima para os 

períodos de precipitação. 

No método do hidrograma unitário SCS (Soil Conservation Service) é elaborado um 

hidrograma unitário sintético, na qual a curva do hidrograma é dada na forma adimensional. 

Para uma precipitação de 1 cm, sobre a área A, em km2, o tp em horas, a equação da vazão 

fica: 

p
p t

AC
q

×=  (4.2) 

Onde:  qp é a vazão de pico (m3/s); 

C é uma constante de conversão, no valor de 2,08 no SI (Sistema Internacional de 

conversão de unidades); 

A é a área da bacia (km2) e o tp é o tempo contado do início da precipitação (h), 

sendo igual a: 

LagTime
t

t r
p +=

2
 (4.3) 
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Onde: tr é duração da precipitação (h); 

LagTime o tempo de resposta da bacia (h), sendo igual a: 

 

TcLagTime ×= 6,0  (4.4) 

Onde: Tc é o tempo de concentração da bacia (h) 

 

Quando o LagTime é especificado, o HEC-HMS resolve a equação 4.3 para calcular o 

tempo de pico. Com o tempo de pico (tp) e a vazão de pico (qp) o hidrograma unitário pode ser 

encontrado. 

Para calcular o LagTime de cada uma das oito sub-bacias foi calculado o tempo de 

concentração pela fórmula de Kirpich, conforme abaixo: 

 

385,0
3

)(57
H

L
Tc=  (4.5) 

Onde: Tc é o tempo de concentração (min); 

  L é o comprimento do rio (km); 

  H é a diferença de elevação entre o ponto mais remoto da bacia e a seção 

principal. 

O método do reservatório linear para a propagação do escoamento subterrâneo (Baseflow 

Method) é um modelo de escoamento de base usado em conjunto com o modelo SMA. Este 

modelo de escoamento de base simula o armazenamento e movimentação do fluxo de 

subsuperfície como armazenamento e movimentação da água através de reservatórios. Os 

reservatórios são lineares: a saída em cada intervalo de tempo da simulação é uma função linear. 

A vazão da camada água subterrânea 1 do SMA é a entrada para o reservatório linear, e a saída da 

camada de água subterrânea 2 do SMA é a entrada do outro reservatório linear. Os fluxos de 

saída, a partir dos dois reservatórios lineares, são combinados para calcular o escoamento de base 

total para a bacia. 

O método de Muskingum-Cunge estima os valores dos parâmetros K e X do método 

Muskingum para a propagação de vazões a partir de características físicas do rio. Nele as equações 

do método Muskingum continuam valendo, porém o valor de K pode ser obtido dividindo o 

comprimento do trecho pela celeridade da onda de cheia: 

 

kc

x
K

∆=  (4.6) 
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Onde: ∆x é o comprimento do trecho de rio (m); 

K é o parâmetro do modelo Muskingum (s); e 

ck é a celeridade cinemática da onda de cheia (m/s). 

 

O valor de X ideal para a aplicação do método Muskingum-Cunge pode ser obtido a partir da 

equação: 










∆×××
−×=

xScB

Q
X

k 0

1
2
1

 (4.8) 

Onde:  X é o fator de ponderação da discretização numérica, em que 0 ≤ X ≤ 0,5; 

  Q é a vazão de referência (m3/s); 

  B é a largura do rio (m); 

  S0 é a declividade de fundo do rio (m/m). 

 

Finalmente, depois da escolha dos métodos de cálculo, determinados alguns parâmetros, 

feitas as importações, necessárias ao modelo físico da bacia, desenvolvido um modelo 

meteorológico para representar a precipitação e definido as especificações de controle com o 

tempo de simulação, inicia-se a etapa de calibração, descrita no próximo capítulo. 

 

4.4. MODELAGEM HIDRODINÂMICA – HEC-RAS 

O modelo hidrodinâmico utilizado foi o HEC-RAS (USACE, 2012)[85] (do inglês River 

Analysis System Hydraulic, ou seja, Sistema de Análise Hidráulica de Rios) desenvolvido pelo HEC-

USACE. 

O HEC-RAS permite simular escoamentos em canais naturais (rios) ou artificiais (ex., 

canais de rega). Este software possibilita o cálculo e análise hidráulica de escoamentos 

unidimensionais em regime permanente e não-permanente. Por recurso a este programa 

computacional, é ainda possível calcular a erosão no leito do rio, devido ao transporte de 

sedimento e modelar o escoamento em regime subcrítico, supercrítico e misto. Permite ainda o 

estudo de um trecho de um determinado rio e suporta uma rede complexa com diversas junções. 

Ele é de domínio público, sendo gratuito o uso desse software. 

Para a simulação em regime transiente, o modelo utiliza as equações completas de Saint-

Venant e o esquema de diferenças finitas implícito de quatro pontos de Preissmann (BRUNNER, 

2010)[8]. Esse esquema de discretização é detalhado em Baptista et al. (2003)[5]. 

 



70 

 

4.4.1. Pré-processamento dos dados de entrada 

Inicialmente, foi definido o trecho do rio que seria simulado associado à disponibilidade de 

dados. O trecho do rio Mundaú modelado no HEC-RAS estende-se do ponto chamado 

Mundaú_cabeceira (Figura 4.18) até a estação fluviométrica Santana do Mundaú (39700000), 

totalizando um comprimento de 47 km. 

 

 

Figura 4.18 - Trecho do rio Mundaú modelado no HEC-RAS 
 

De posse do Modelo Digital do Terreno (MDT) do levantamento LiDAR e das 

ortoimagens (fotografias georreferenciadas) do rio Mundaú e da cidade de Correntes, foram 

criados os elementos necessários ao processamento das feições e camadas para a construção do 

modelo da geometria do rio, pré-requisito para a modelagem no HEC-RAS. As ferramentas 
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utilizadas foram o programa ArcMap e extensão HEC-GeoRAS, pacote de funções instalado 

como uma barra de ferramentas no próprio ArcMap. 

A partir do ponto Mundaú_cabeceira, foram traçadas as camadas de linha de fluxo do rio, 

margens direita e esquerda, e as seções transversais. Para esta última camada, foi definido que o 

espaçamento entre as seções seria de aproximadamente 1.000 m na zona rural e de 100 m em 

zonas urbanas. As seções foram construídas sempre do lado esquerdo para o lado direito, no 

sentido de montante para jusante do rio, procurando manter uma diferença mínima de 20 m 

entre as cotas do rio e as cotas das duas extremidades das seções. Para isso, foi necessária a 

utilização das elevações encontradas no MDT, onde algumas serviram de apoio para várias 

seções. A necessidade de manter a perpendicularidade entre as seções e a linha de fluxo do rio fez 

com que algumas seções não se apresentassem como uma linha reta e sim como um S ou como 

um C, sendo isto comum neste tipo de modelagem. Neste modelo, foram criadas 101 seções 

transversais. A Figura 4.19 mostra o detalhe das seções transversais na cidade de Correntes. 

 

 

Figura 4.19 - Detalhe das seções transversais na cidade de Correntes. 
 

Como as seções definidas estão contidas em várias imagens do tipo Raster (Grid), foi 

necessário agrupar essas imagens formando blocos de imagens Raster. Depois esses blocos foram 

convertidos para MDT’s do tipo TIN (Triangular Irregular Network). E, só então, agrupadas em 

camadas de telhas (Terrain Tiles). Isto foi necessário porque o aplicativo HEC-GeoRAS só trabalha 

com uma única imagem Raster, ou com várias do tipo TIN agrupadas em camada de telhas. 

A geometria resultante desse pré-processamento no ArcMap com o uso da ferramenta 

HEC-GeoRAS, foi exportada para o HEC-RAS, dando início às configurações iniciais do modelo. 

Depois de carregada a geometria no modelo, foram efetuados ajustes de fundo de rio nas 

seções e de valores do coeficiente de Manning iniciais. Os fundos do rio, por não se dispor de 

batimetria, foram modelados utilizando-se uma forma trapezoidal de template, a partir de suas 
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margens, com profundidade de 4 m, largura de 20 m e taludes laterais com relação altura:largura 

de 1:2. O feixe de laser do levantamento LiDAR não consegue detectar o fundo do rio quando o 

mesmo está submerso. Além da construção dos fundos dos rios nas seções, foi criado um canal 

artificial no leito do rio por meio da ferramenta “Pilot Channel”, devido ao aparecimento de 

instabilidades numéricas na resolução das equações de Saint-Venant quando o nível da água está 

muito baixo. Isso ocorre porque o rio Mundaú apresenta pequenas lâminas d’água quando não há 

eventos de chuva. Por esse motivo, as duas modificações foram realizadas: template e pilot channel. 

Esse canal é um artifício para diminuir as instabilidades geradas pelo modelo. As dimensões do 

canal artificial foram de 1 metro de largura e 1 metro de profundidade. 

Nas Figuras 4.20 e 4.21 pode-se visualizar o perfil transversal de uma mesma seção no rio 

Mundaú, com e sem a aplicação do template. 

 

 

Figura 4.20 – Perfil transversal do rio Mundaú de uma seção sem a aplicação do template. 
 

 

Figura 4.21 - Perfil transversal do rio Mundaú de uma seção com a aplicação do template. 
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As condições de contorno do modelo foram: o hidrograma resultante no ponto 

mundaú_cabeceira e as vazões de contribuição laterais (afluentes), ambos, calculados pelo modelo 

hidrológico HEC-HMS, e a curva-chave da estação fluviométrica de Santana do Mundaú 

(39700000), como condição de contorno a jusante. 

Os coeficientes de Manning foram, inicialmente, para o canal igual a 0,036 e para as margens 

igual a 0,13. Foi colocada uma vazão mínima, inicialmente de 40 m3/s para cada condição de 

contorno e vazão de 5 m3/s para condição inicial. 

Foram representadas, também, as áreas de armazenamento localizadas ao longo das 

margens do rio, chamadas áreas ineficientes, onde não há o escoamento da água, sendo aplicada 

apenas a equação da continuidade. Em contrapartida, no canal (leito do rio), aplicam-se as 

equações da continuidade e dinâmica. 

No capítulo a seguir, estão descritas as simulações de calibração do modelo para o ano de 

2000, último evento que teve um pico de vazão acima de 100 m3/s. 

 

4.5. AVALIAÇÃO DE POSSÍVEL BARRAMENTO PARA CONTROLE DE 

ENCHENTES 

A escolha de um possível eixo barrável no rio Mundaú baseou-se em Silva (2011)[72], que 

realizou o levantamento do perfil do rio Mundaú a cada 35 cenas de MDT gerado pelo mesmo 

levantamento LiDAR utilizado nesse estudo, com a identificação de pontos que apresentaram 

altura relevante e possível capacidade de acumulação. Após a definição desses pontos, que 

serviram como eixos barráveis, geraram-se as áreas de inundação das respectivas cotas e foi 

possível extrair os dados de cota x área x volume a cada 1 m. 

 

4.5.1. Escolha de possíveis eixos barráveis 

Para considerar na pesquisa os impactos que podem decorrer de intervenções na bacia, foi 

considerada a possibilidade de barramentos ao longo do curso d’água principal. Como no 

trabalho de Silva (2011)[72], foi utilizado apenas o MDT do levantamento LiDAR feito pelo 

LACTEC no rio Mundaú, apresentando altimetria apenas nos 850 m para cada lado do entorno 

do eixo central do rio, foi necessário baixar para esse estudo o MDT do Instituto Nacional de 

Pesquisas Espaciais (INPE), derivados de dados SRTM, com resolução espacial de 1 arco-

segundo (~30m), para uma melhor avaliação do lago a ser inundado dos possíveis eixos barráveis. 

Nessa nossa avaliação foram encontrados dois eixos com potencial de barramento mais 

adequado, ambos a montante da cidade de Correntes. Os critérios foram maior capacidade de 
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armazenamento, menor área inundável e ausência de cidades ou distritos nessas áreas. Na seção 

chamada M1 a cota mínima foi de 395 m e a cota máxima de 480 m, atingindo uma capacidade 

máxima de 278.531.356,98 m3. Já na M2 a cota mínima foi de 425 m e a máxima também foi de 

480 m, atingindo uma capacidade máxima de 213.388.273,15 m3. Nas Figuras 4.22 e 4.23 estão 

representadas as curvas cota x área x volume das seções M1 e M2. 

Pela capacidade de armazenamento possível e considerando o deflúvio médio anual, optou-

se por considerar apenas a hipótese de construção de uma única barragem, na seção M1. Mas 

optou por escolher apenas um para compor este trabalho. A Figura 4.24 mostra a sua localização 

e espelho d’água modelado sobre o MDT. 

 

 

Figura 4.22 – Curva cota x área x volume da seção M1. 
 

 

Figura 4.23 – Curva cota x área x volume da seção M2. 
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Figura 4.24 – Localização do possível eixo barrável M1 
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Capítulo 5 

RESULTADOS 

5.1. MODELAGEM HIDROLÓGICA – HEC-HMS 

A metodologia empregada neste trabalho para determinar a relação chuva-vazão consistiu 

em quatro etapas: simular hidrogramas sintéticos, compará-los com os respectivos hidrogramas 

observados, ajustar os parâmetros de simulação e avaliar os resultados segundo os seguintes 

critérios: 

• Coeficiente de Eficiência de Nash - Sutcliffe: 

∑
∑

−
−

−=
2

2
2

)(

)(
1

ObsObs

CalObs

QQ

QQ
R

 (5.1) 

 

Onde: QObs é a vazão observada (m3/s); 

 QCal é a vazão calculada; 

• Vazão máxima; 

• Dia de ocorrência da vazão máxima. 

 

A princípio, foram feitas simulações isoladas dos eventos previamente escolhidos (1994, 

1997, 2000, 2005 e 2008). Concluída a fase de simulação dos hidrogramas sintéticos foi necessário 

compará-los com os hidrogramas reais ocorridos durante os eventos de chuva (hidrogramas 

observados). Os hidrogramas observados foram extraídos da série histórica de vazões da estação 

fluviométrica de Santana do Mundaú, já complementada até 2010 através da transformação do 

nível da água do rio em vazão por meio da curva-chave. 

As tentativas de ajuste dos parâmetros foram feitas por tentativa e erro, manualmente 

mudando os valores dos parâmetros de cada fase de cálculo do modelo. Foi escolhido o evento 

de 2000 para a calibração do modelo, pois é o segundo maior evento disponível e por ser um 

evento intermediário entre os outros eventos escolhidos para validação. 

Para cada ajuste, foi calculado o coeficiente de Nash – Sutcliffe, que segundo SILVA et al. 

(2008)[69] é um dos mais importantes critérios estatísticos para avaliar a precisão de modelos 

hidrológicos. Os melhores coeficientes de Nash - Sutcliffe foram obtidos dos eventos de 2000, 

2008 e 1994. Este último apresenta comportamento parecido com o evento de 2000, com vazões 

calculadas menores que as observadas (QCal<QObs). Já o evento de 2008 apresentou vazões 
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calculadas maiores que as observadas (QObs<QCal), mas, apesar disso apresentou um coeficiente 

de Nash - Sutcliffe melhor. Já os eventos de 1997 e 2005 apresentaram os piores coeficientes. 

Os parâmetros mais sensíveis na calibração foram a infiltração máxima no solo, o 

percentual de impermeabilização do solo, o percentual de umidade inicial do solo e 

armazenamento do solo. A Tabela 5.1 mostra os parâmetros finais do método Soil Moisture 

Accounting (SMA) para cada sub-bacia discretizada (conforme metodologia empregada no HEC-

HMS), para o cálculo do balanço hídrico no solo (Loss Method) 

 

Tabela 5.1 – Parâmetros do método Soil Moisture Accounting (SMA) 

 

 

Os coeficientes de Nash - Sutcliffe calculados de cada evento simulado são mostrados na 

Tabela 5.2. 

 

Tabela 5.2 – Coeficientes de Nash - Sutcliffe calculados para cada evento simulado 

 

 

O coeficiente R2 pode variar de negativo infinito até 1, sendo 1 um ajuste perfeito. O valor 

de R2 é fortemente influenciado por erros nas vazões máximas, razão por que, quando R2 é 

próximo de 1, o modelo está obtendo bom ajuste para as cheias. O desempenho de um modelo é 

considerado adequado e bom se o valor de R2 supera 0,75, e é considerado aceitável se o valor de 

R2 fica entre 0,36 e 0,75 (COLLISCHONN, 2001)[17]. 

Os hidrogramas resultantes de cada evento simulado podem ser vistos nas Figuras 5.1 a 

5.5. 

 

Evento 1994 Evento 1997 Evento 2000 Evento 2005 Evento 2008

16/06/94 a 26/06/94 06/05/97 a 15/05/97 30/07/94 a 05/08/00 29/05/05 a 07/06/05 15/05/08 a 21/05/08

R
2
 = 0.6625 R

2
 = -0.2232 R

2
 = 0.8112 R

2
 = -1.0447 R

2
 = 0.8590



 

Figura 5.1 – Hidrograma de cheia entre os dias 30/07/00 a 15/08/00
 

Figura 5.2 – Hidrograma de cheia entre os dias 16/06/94 a 30/06/94

 

Figura 5.3 – Hidrograma de cheia entre os dias 01/05/97 a 15/05/97

Hidrograma de cheia entre os dias 30/07/00 a 15/08/00 (calibração do modelo)

Hidrograma de cheia entre os dias 16/06/94 a 30/06/94 (validação do modelo)

Hidrograma de cheia entre os dias 01/05/97 a 15/05/97 (validação do modelo)
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(calibração do modelo) 

 

(validação do modelo) 

 

(validação do modelo) 



 

Figura 5.4 – Hidrograma de cheia entre os dias 26/05/05 a 12/06/05

Figura 5.5 – Hidrograma de cheia entre os dias 14/05/08 a 30/05/08

 

Os resultados da calibração do modelo 

os eventos 2008, 1994, 1997

adotados, o coeficiente de Nash 

adequado e bom para os evento

picos de vazões medidos e houve a correspondência nos tempos de ocorrência da vazão máxima.

Apesar dos resultados insatisfatórios para os eventos de 1997 e 2005, pode

modelo foi capaz de representar de forma eficaz o pico de cheia na bacia do rio Mundaú.

 

 

Hidrograma de cheia entre os dias 26/05/05 a 12/06/05 (validação do modelo)
 

Hidrograma de cheia entre os dias 14/05/08 a 30/05/08 (validação do modelo)

Os resultados da calibração do modelo HEC-HMS para o evento de 2000 e validação para 

1997e 2005 mostraram-se satisfatórios, pois, segundo os critérios 

adotados, o coeficiente de Nash - Sutcliffe ficou na faixa considerada aceitável

eventos de 2000 e 2008. A vazão máxima calculada acompanhou os 

idos e houve a correspondência nos tempos de ocorrência da vazão máxima.

Apesar dos resultados insatisfatórios para os eventos de 1997 e 2005, pode

modelo foi capaz de representar de forma eficaz o pico de cheia na bacia do rio Mundaú.
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(validação do modelo) 

 

(validação do modelo) 

para o evento de 2000 e validação para 

se satisfatórios, pois, segundo os critérios 

Sutcliffe ficou na faixa considerada aceitável para 1994, e 

vazão máxima calculada acompanhou os 

idos e houve a correspondência nos tempos de ocorrência da vazão máxima. 

Apesar dos resultados insatisfatórios para os eventos de 1997 e 2005, pode-se considerar que o 

modelo foi capaz de representar de forma eficaz o pico de cheia na bacia do rio Mundaú. 
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5.2. MODELAGEM HIDRODINÂMICA – HEC-RAS 

Conforme atesta a literatura sobre o assunto, as equações de Saint Venant são apropriadas 

para regime fluvial de escoamento. As situações onde se apresentam trechos de escoamento 

rápido, característicos de declividades mais acentuadas, tendem a causar instabilidades na 

simulação. Eventualmente a adoção de valores dos parâmetros indicadores do atrito, como o 

coeficiente de Manning, artificialmente elevados pode vir a reduzir ou eliminar a propagação dos 

ruídos. Porém esse artifício nem sempre é suficiente, como se verá adiante. 

Os principais problemas enfrentados para a calibração do modelo foram: 

 

a) geometria da seção de escoamento; 

b) passo de tempo ∆t no processo de simulação; 

c) condições iniciais (valores da lâmina d’água e da vazão no início da simulação); 

d) parâmetros de atrito; 

e) instabilidades decorrentes da alta declividade em alguns trechos. 

 

Como não existe batimetria ao longo do rio, exceto nas seções de controle, foi necessário 

estimar as dimensões e forma das seções transversais, conforme citado em capítulos anteriores. 

Esse processo foi refinado nas primeiras etapas de calibração, depurando-se os erros que 

impediam a simulação do período completo. Da mesma forma seções muito próximas entre si 

foram eliminadas, visto que geraram gradientes elevados e, em consequência, instabilidades 

numéricas. Também faz parte desse ajuste a definição de áreas inefetivas ao longo do rio, nas 

quais o modelador impõe condição de escoamento longitudinal nulo, ou seja, apenas efeito de 

armazenamento e troca lateral. É uma situação típica de trechos de baixa declividade e 

depressões. Tais tentativas também se fizeram necessárias para ajustar o ∆t adequado. Isso é 

explicável porque a relação ∆x/∆t define o Critério de Courant e as condições de estabilidade 

numérica (BAPTISTA et al., 2003)[5]. 

As condições iniciais podem gerar problemas principalmente por conta de secamento de 

trechos do rio, situação incompatível com o modelo e que geram instabilidades. Daí a 

necessidade de estimar valores iniciais para a partida do modelo que evitem essa situação. 

O atrito que ocorre no escoamento na calha fluvial e no leito de inundação é o processo 

efetivamente mais importante da calibração. A estimativa dos valores do coeficiente de Manning 

partiu de valores referenciais encontrados na literatura e foram ajustados durante a calibração. 

Por fim, a questão dos trechos de alta declividade requereu mudança no equacionamento 

utilizado para eliminar as instabilidades ocorridas nesses trechos. 
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As análises apresentadas a seguir foram selecionadas entre as muitas simulações realizadas, 

para caracterizar o processo de calibração do modelo. 

A calibração no modelo HEC–RAS também foi feita com os dados do evento de 2000. 

Foram feitas inúmeras tentativas de calibração, começando com as seguintes condições iniciais: 

vazão mínima de 40m3/s, vazão inicial de 5 m3/s, coeficientes de Manning no leito de 0,13 e no 

canal de 0,036, e o passo de tempo de cálculo de 12 horas, além de serem representadas as áreas 

inefetivas em todas as seções. Nesta configuração foram obtidas muitas instabilidades, conforme 

pode ser visto no perfil longitudinal do rio Mundaú na Figura 5.6. 

 

 

Figura 5.6 – Perfil do rio Mundaú de jusante para montante da primeira tentativa de calibração 
 

As próximas tentativas foram para verificar a sensibilidade do modelo ao modificar o passo 

de tempo de cálculo, a vazão mínima e a vazão inicial. Verificou-se que quanto menor o passo de 

tempo de cálculo, menores foram as instabilidades nos trechos do rio. E ao diminuir a vazão 

inicial de 5m3/s apareceram instabilidades no trecho inicial. Já a vazão mínima inicialmente de 

40m3/s permaneceu nas tentativas para que o rio não secasse e gerasse instabilidades. Essa vazão 

só foi retirada após a estabilização de alguns trechos do rio, após as tentativas de ajuste dos 

coeficientes de Manning do canal principal e do leito do rio. 

Nas tentativas de ajuste dos coeficientes de Manning do canal principal e das margens, a 

princípio, foram feitas simulações com um mesmo coeficiente de Manning ao longo de todo o 

canal principal e um mesmo coeficiente de Manning ao longo de todo o leito maior. Mas 

permaneciam instabilidades altas nas cidades de Correntes e Santana do Mundaú, trechos com 

maiores números de seções. 
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Foram utilizados, então, coeficientes de Manning diferentes nas cidades tanto para o canal 

quanto para o leito maior. As tentativas seguintes foram no sentido de ajustar o coeficiente de 

Manning para as cidades de Correntes e Santana do Mundaú, variando seus valores do canal 

principal e do leito maior até encontrar o melhor ajuste. 

Ficaram, então, as seguintes configurações: na cidade de Correntes o coeficiente de Manning 

no canal foi de 0,08 e em Santana do Mundaú foi de 0,035. Já no leito maior ficou com o 

coeficiente de Manning ao longo de todo o perfil do rio no valor de 0,10 e o restante do canal 

principal o valor de 0,04. 

Com a permanência das instabilidades, cogitou-se a possibilidade de retirada de algumas 

áreas inefetivas nos trechos mais íngremes que poderiam estar gerando instabilidades. Foram 

retiradas estas áreas em 19 seções no total, divididas em dois trechos. 

Na Figura 5.7 pode-se ver a representação do perfil longitudinal do rio Mundaú de jusante 

para montante com essas 19 seções demarcadas em vermelho, com a retirada das áreas inefetivas, 

e a localização das cidades de Correntes e Santana do Mundaú. 

 

 

Figura 5.7 – Perfil do rio Mundaú de jusante para montante com a retirada das áreas inefetivas das 19 
seções circuladas em vermelho 

 

Em sequência, foram feitas várias tentativas de ajuste para vazão mínima em apenas 

algumas seções que recebiam afluentes. As instabilidades diminuíram, mas na cidade de Santana 

do Mundaú as instabilidades permaneceram altas. 

Na Figura 5.8 pode-se ver a representação do perfil longitudinal de um exemplo de 

simulação, onde se vê na área demarcada em vermelho o escoamento supercrítico em duas seções 

transversais e seus respectivos números de froude. 
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Figura 5.8 – Perfil do rio Mundaú de jusante para montante com a área demarcada em vermelho 
 

Para melhorar as instabilidades na cidade de Santana do Mundaú, foi criada uma seção 

fictícia (RS: 3.00) idêntica à última seção real a jusante (RS: 3.66) a 1 km de distância. Tal tentativa 

foi feita considerando a possibilidade de que a fonte de erro localizada decorresse da curva-chave, 

estação fluviométrica de Santana do Mundaú, que foi transferida para a seção fictícia. Essa 

tentativa pode ser vista no perfil longitudinal do rio Mundaú, na Figura 5.9. 

 

 

Figura 5.9 – Perfil do rio Mundaú de jusante para montante com a seção fictícia a 1 km a jusante da cidade 
de Santana do Mundaú 

 

As instabilidades na cidade de Santana do Mundaú ainda permaneceram. Então, mudou-se 

a condição de contorno a jusante colocando a série de cotas horárias interpoladas linearmente a 

partir das cotas de 7 e 17 horas da estação fluviométrica de Santana do Mundaú. A Figura 5.10 
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mostra o perfil longitudinal do rio Mundaú com essa tentativa, onde foram geradas instabilidades 

altíssimas em Santana do Mundaú. Então, voltou-se à condição de contorno a jusante com a 

curva-chave da estação. 

 

 

Figura 5.10 – Perfil do rio Mundaú de jusante para montante com a série de cotas horárias como condição 
de contorno na seção fictícia 

 

Como as instabilidades nas cidades permaneciam cogitou-se, então, na possibilidade de 

retirada de algumas seções, que por estarem muito próximas poderiam estar gerando essas 

instabilidades. Foram, então, retiradas 11 seções transversais em Santana do Mundaú, deixando 

seções a cada 300 m e não mais 100 m. A Figura 5.11 mostra como diminuíram as instabilidades 

em Santana do Mundaú provocadas por seções colocadas tão próximas umas das outras. 

Depois, foi repetido o mesmo raciocínio para a cidade de Correntes, onde foram retiradas 

22 seções, com novo espaçamento a cada 300 m. A Figura 5.12 mostra o perfil longitudinal do 

rio Mundaú resultante dessa tentativa. 
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Figura 5.11 – Perfil do rio Mundaú de jusante para montante com a retirada de 11 seções transversais em 
Santana do Mundaú 

 

 

Figura 5.12 – Perfil do rio Mundaú de jusante para montante com a retirada de 22 seções transversais em 
Correntes 

 

Finalmente, foram retiradas algumas seções muito próximas entre si nos trechos de 

vilarejos ao longo do rio e foi mudado o passo de tempo de cálculo para 1 hora. As instabilidades 

diminuíram bastante, mas o hidrograma resultante em algumas seções mantiveram vazões 

negativas. Essa é uma situação esperada em trechos de maior declividade, pela aceleração do 

escoamento. 

Por ainda apresentar instabilidades e vazões negativas, optou-se por usar uma estratégia de 

solução hidrológica. Esta opção permite definir partes de um modelo a ser encaminhado com 
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uma técnica de escoamento sem utilizar as equações de Saint Venant. O software simultaneamente 

resolve as equações de fluxo com a solução hidrológica em regime não-permanente em cada 

intervalo de tempo. Essa opção é muito útil quando o curso d’água modelado apresenta trechos 

muito íngremes e disso decorrem instabilidades. Portanto, esse artifício funciona como parte de 

um modelo de fluxo em regime não-permanente. 

Para usar a solução hidrológica, primeiro foi criado um plano de fluxo em regime 

permanente com a mesma geometria para calcular uma gama de perfis de superfície de água 

desde a mais baixa para a maior vazão esperada, criando, com isso, curvas de avaliação de 

descarga com a execução do regime permanente. Os resultados da execução do regime 

permanente são usados dentro do regime não-permanente, chamado de artifício hidrológico, 

proporcionando as relações de volume-descarga em tempo real, de modo a resolver as equações 

do método. Essas relações volume-descarga são calculadas baseadas nas curvas de avaliação de 

descarga do regime permanente e as distâncias entre as seções transversais. Na Tabela 5.3 pode-

se ver, como exemplo, a curva de avaliação de descarga do regime permanente da primeira seção 

do trecho estudado. 

 

Tabela 5.3 – Curva de avaliação de descarga para a primeira seção do trecho. 

 

 

Testou-se a solução hidrológica num único trecho ou em dois trechos, nas partes mais 

íngremes do trecho total estudado. As simulações abrangendo os dois trechos mais íngremes, 

com a solução hidrológica, geraram muitas instabilidades na cidade de Correntes, pois esta está 

localizada entre esses dois trechos. Foram testadas várias soluções abrangendo esses dois trechos, 

Vazões (m3/s) Cota Altimétrica (m)

11.0 614.084

21.5 614.288

32.0 614.455

42.5 614.609

53.0 614.743

63.5 614.87

74.0 614.988

84.5 615.1

95.0 615.208

105.5 615.304

116.0 615.406

126.5 615.5

137.0 615.588

147.5 615.677

158.0 615.76

168.5 615.842

179.0 615.925

189.5 616.002

200.0 616.08

210.5 616.151
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mas as melhores soluções foram as simulações abrangendo um único trecho com a solução 

hidrológica. Foram testadas, também nesse único trecho, as melhores posições da seção inicial e 

final do trecho. 

Após a definição do trecho a ser modelado como solução hidrológica, foram novamente, 

feitas mudanças nos coeficientes de Manning, para um melhor ajuste do pico de vazão simulada 

em relação ao pico de vazão observada, no hidrograma resultante do evento de 2000. A princípio, 

foram simuladas tentativas mudando apenas o coeficiente de Manning de todo o trecho do canal 

para 0,048, 0,049, 0,050 e 0,055. Os picos de vazões simuladas foram, respectivamente, 118,63, 

118,57, 118,55 e 117,02 m3/s. Foi escolhido o coeficiente de Manning no valor de 0,048 para todo 

o canal principal, por apresentar a vazão de pico mais próxima do valor da vazão observada que é 

de 185,07 m3/s. Depois, foram simuladas tentativas com o coeficiente de Manning nas margens 

variando desde 0,065 a 0,08. Ao final, foi escolhido o coeficiente de Manning para as margens no 

valor de 0,066, que melhor ajustou o hidrograma observado ao calculado. 

Foram repetidas as simulações das últimas soluções hidrológicas testadas anteriormente, 

com essa nova configuração de coeficientes de Manning, para ter certeza da melhor solução 

hidrológica escolhida e verificar os picos de vazão nos hidrogramas resultantes. Verificou-se que 

as melhores soluções foram as que geraram picos de vazões nos valores de 117,78 e 118,63 m3/s, 

por não apresentarem defasagem no tempo do pico de vazão. 

E, para finalizar, foi testada a mudança no passo de tempo de cálculo, variando de 6 

minutos a 1 hora. Escolheu-se o passo de cálculo de 6 minutos, por representar melhor a forma 

do hidrograma observado. 

Após a calibração foram simulados os eventos de 1994, 1997, 2005 e 2008 para validação 

dos resultados. 

Nas Figuras 5.13 a 5.17, estão representados os hidrogramas resultantes das simulações de 

cada evento e na Tabela 5.4 estão os coeficientes de Nash-Sutcliffe para cada evento simulado. 

 



 

Figura 5.13 – Hidrograma do evento 30/07/2000 a 15/08/2000
 

Figura 5.14 – Hidrograma do evento 16/06/1994 a 30/06/19
 

Figura 5.15 – Hidrograma do evento 01/05/1997 a 15/05/1997

Hidrograma do evento 30/07/2000 a 15/08/2000 (calibração do modelo)

Hidrograma do evento 16/06/1994 a 30/06/1994 (validação do modelo)

Hidrograma do evento 01/05/1997 a 15/05/1997 (validação do modelo)
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(calibração do modelo) 

 

(validação do modelo) 

 

(validação do modelo) 



 

Figura 5.16 – Hidrograma do evento 26/05/2005 a 1
 

Figura 5.17 – Hidrograma do evento 14/05/2008 a 30/05/2008

Tabela 5.4 – Coeficientes de Nash 

 

Os eventos de 2000 e 2008 

ficando na faixa de modelo adequado e bom

vazões medidos e houve corresp

 

Evento 1994 Evento 1997

16/06/94 a 26/06/94 06/05/97 a 13/05/97

R
2
 = 0.5840 R

2
 = 0.0013

Hidrograma do evento 26/05/2005 a 12/06/2005 (validação do modelo)

Hidrograma do evento 14/05/2008 a 30/05/2008 (validação do modelo)
 

Coeficientes de Nash - Sutcliffe para os picos de vazão dos eventos simulados

Os eventos de 2000 e 2008 apresentaram os melhores coeficientes de Nash 

de modelo adequado e bom, a vazão máxima calculada acompanhou os picos de 

vazões medidos e houve correspondência nos tempos de ocorrência da vazão máxima.

Evento 1997 Evento 2000 Evento 2005

06/05/97 a 13/05/97 30/07/94 a 05/08/00 29/05/05 a 07/06/05

 = 0.0013 R
2
 = 0.7759 R

2
 = -0.7633
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(validação do modelo) 

 

(validação do modelo) 

fe para os picos de vazão dos eventos simulados 

 

os melhores coeficientes de Nash - Sutcliffe 

, a vazão máxima calculada acompanhou os picos de 

ondência nos tempos de ocorrência da vazão máxima. 

Evento 2008

29/05/05 a 07/06/05 15/05/08 a 21/05/08

R
2
 = 0.8418



 

5.3. SIMULAÇÃO DO EVENTO 2010

Foi simulado o evento de 2010

transversal a jusante (RS: 3.66

Mundaú da ANA/CPRM (39700000),

água correspondente de 217,

levantamento feito pela CPRM. Como a marca da cheia chegou a 218,15

de 0,35 m. A Figura 5.18 

atingida no evento de 2010. 

 

Figura 5.18 – Marca da cheia estimada do evento 2010, na s
 

Figura 5.19 – Hidrograma estimado do evento 2010, na seção transversal RS: 3.66 ou ST4
 

SIMULAÇÃO DO EVENTO 2010 

Foi simulado o evento de 2010, gerando-se uma vazão máxima estimada 

RS: 3.66), onde está localizada a estação fluviométrica 

(39700000), no valor de 756,88 m3/s e uma cota máxima 

correspondente de 217,80 m. Essa seção também corresponde à seção transversal ST4 do 

levantamento feito pela CPRM. Como a marca da cheia chegou a 218,15 m, então a dife

 mostra essa última seção com a marca estimada 

 A Figura 5.19 mostra o hidrograma estimado 

da cheia estimada do evento 2010, na seção transversal RS: 3.66 

Hidrograma estimado do evento 2010, na seção transversal RS: 3.66 ou ST4

90 

estimada na última seção 

fluviométrica de Santana do 

/s e uma cota máxima do nível da 

a seção também corresponde à seção transversal ST4 do 

m, então a diferença foi 

estimada da cota máxima 

estimado do evento de 2010. 

 

eção transversal RS: 3.66 ou ST4 

 

Hidrograma estimado do evento 2010, na seção transversal RS: 3.66 ou ST4 
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5.4. SIMULAÇÕES DO POSSÍVEL EIXO BARRÁVEL 

Após a simulação do evento de 2010, foram feitas simulações no HEC-RAS para este 

mesmo evento com um possível eixo barrável, localizado a montante da cidade de Correntes. 

Verificou-se, nas tentativas de simulações, que o modelo é muito sensível aos parâmetros de 

operação da barragem, chegando a não rodar dependendo dos parâmetros escolhidos. 

As tentativas de simular o evento de 2010 com o possível barramento consideraram 

elementos incorporados ao empreendimento idealizado, como a quantidade de comportas a 

serem colocadas na estrutura, a velocidade de abertura, máxima e mínima abertura da comporta e 

sua abertura inicial. 

Na estrutura de 60 m de altura foi presumida uma galeria de controle de descarga de 

dimensões 4 x 2 m (largura x altura) a 41 m de profundidade. A Figura 5.20 mostra o perfil 

transversal do rio Mundaú com o barramento simulado e a Figura 5.21 a geometria do rio até a 

cidade de Santana do Mundaú com a indicação em azul da área de armazenamento do 

barramento. 

 

 

Figura 5.20 – Perfil transversal do rio Mundaú do barramento simulado 
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Figura 5.21 – Geometria do rio Mundaú até a cidade de Santana do Mundaú com a indicação da área de 
armazenamento do barramento. 

 

Os perfis longitudinais do rio Mundaú com o barramento simulado com a comporta de 4 x 

2 m podem ser vistos nas figuras 5.21 a 5.24. Nas Figuras 5.22 e 5.23 apresenta-se o nível 

máximo de água atingido no dia 20/06/2010. Nas Figuras 5.24 e 5.25 está representada a 

variação do nível de água no barramento simulada para os dias 17, 18, 19 e 20/06/2010. 

 

 

Figura 5.22 - Perfil longitudinal do rio Mundaú com simulação do possível barramento com uma comporta 
de 4 x 2 m. 
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Figura 5.23 – Detalhe da estrutura na simulação com a comporta de 4 x 2 m no perfil longitudinal do rio 
Mundaú  

 

 

Figura 5.24 - Perfil longitudinal do rio Mundaú com a simulação do possível barramento mostrando a 
variação do nível de água nos dias 17, 18, 19 e 20/06/2010 
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Figura 5.25 – Detalhe da estrutura na simulação mostrando a variação do
20/06/2010 no perfil longitudinal do rio Mundaú

 

Na simulação do evento de 2010 com o possível eixo barrável, ger

estimada na última seção transversal a jusante (RS: 3.66), onde está localizada a e

fluviométrica de Santana do Mundaú da ANA/CPRM (39700000), no valor de

uma diferença em relação à simulação sem o barramento de 351,89 m

O hidrograma final simulado com

barramento, mostrando o amortecimento da cheia pela barragem

Figura 5.26. 

 

Figura 5.26 – Hidrogramas das seções a montante e jusante do barramento
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simulado comparando a seção a montante e a seção a jusante do 

, mostrando o amortecimento da cheia pela barragem, encontra

Hidrogramas das seções a montante e jusante do barramento
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nível de água nos dias 17, 18, 19 e 

ou-se uma vazão máxima 

estimada na última seção transversal a jusante (RS: 3.66), onde está localizada a estação 

fluviométrica de Santana do Mundaú da ANA/CPRM (39700000), no valor de 404,99 m3/s, com 

parando a seção a montante e a seção a jusante do 

encontra-se representado na 
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Capítulo 6 

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

Esse trabalho abordou a modelagem hidrológica e hidrodinâmica integradas com aplicação 

a uma bacia hidrográfica com trechos de altas declividades, utilizando base de dados de alta 

resolução, para estudo de propagação e controle de cheias. 

A região estudada foi a bacia do rio Mundaú, em seu trecho pernambucano, até à estação 

fluviométrica de Santana do Mundaú. A bacia apresenta variações altimétricas de 573 m ao longo 

do trecho estudado, de 75,53 km de extensão. 

Os resultados apresentados da calibração dos modelos hidrológico (HEC-HMS) e 

hidrodinâmico (HEC-RAS) foram satisfatórios, diante do número considerável de variáveis a 

serem ajustadas. Pode-se considerar que os modelos foram capazes de representar de forma 

eficaz o pico de cheia dos eventos simulados na bacia do rio Mundaú. A vazão máxima calculada 

acompanhou os picos de vazões medidos e houve correspondência nos tempos de ocorrência da 

vazão máxima. Além dos coeficientes de Nash-Sutcliffe terem ficado nas faixas consideradas 

como sendo “aceitável” e “adequado e bom”, apesar dos resultados insatisfatórios para os 

eventos de 1997 e 2005. 

A altimetria obtida através do mapeamento digital a laser ao longo do rio, com o uso da 

tecnologia LiDAR, foi bastante importante, pois através do Modelo Digital do Terreno (MDT) e 

das ortoimagens (fotografias georreferenciadas) resultantes do levantamento, foram criados os 

elementos necessários ao processamento e a geração dos dados de entrada dos modelos, tipologia 

de uso e ocupação do solo da bacia, seções do leito maior de escoamento, perfil longitudinal do 

rio e outros aspectos da modelagem. A concepção de eixos barráveis e daí a inserção de obras na 

modelagem para avaliação do controle de cheias, que podem ser implementadas na bacia, só foi 

possível graças a esses dados. 

No que se refere ao modelo hidrodinâmico, as instabilidades numéricas são o primeiro 

grande desafio a ser superado. Pela quantidade de variáveis que interferem no processo, os ajustes 

até a minimização dos erros dão origem a um processo trabalhoso. No caso de estudo, o artifício 

de substituir nos trechos de grande declividade as equações hidrodinâmicas por relações simples 

de volume na calha versus vazão, denominada de solução hidrológica, foi determinante nas 

rodadas do modelo. 

Outra dificuldade inerente aos modelos hidrodinâmicos é o ajuste fino de aumentar ou 

diminuir as vazões e profundidades de escoamento até se obter hidrogramas aceitáveis, com o 

ajuste da geometria da seção principal de escoamento, do passo de tempo de cálculo no processo 
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de simulação, dos valores da lâmina d’água e da vazão no início da simulação (condição inicial) e 

dos parâmetros de atrito. Essa etapa foi vencida por tentativa e erro, chegando-se a resultados 

satisfatórios. 

Os modelos integrados são uma boa ferramenta na construção de hidrogramas sintéticos e 

na previsão de cenários futuros, apresentando como principal vantagem a rápida resposta nos 

resultados, quando na alteração dos parâmetros. Essa vantagem é de suma importância para o 

uso dessas ferramentas em sistemas de alerta. 

Com a simulação do evento de 2010, pôde-se analisar a dimensão desse evento de cheia. 

De acordo com os resultados, a simulação subestimou a amplitude da inundação, conforme 

comparação com a marca de cheia obtida pelo levantamento feito pela CPRM. O número 

reduzido de eventos hidrológicos prejudicou uma calibração mais apropriada dos dois modelos. 

Essa dificuldade pode ser contornada com a efetiva utilização dos modelos ao longo do tempo, 

na medida em que for crescendo o acervo de informações. 

Ainda com relação ao evento de 2010, com a inclusão de um barramento no sistema físico 

modelado, a montante da cidade de Correntes, foi possível a análise do amortecimento da onda 

de cheia entre os dias 17 e 20/06/10, indicando que essa solução pode ter impacto muito 

positivo para reduzir a magnitude das vazões nos eventos de cheia. 

Como recomendações, para trabalhos futuros, sugere-se: 

• Identificar padrões para a implantação, por trecho, da solução hidrológica. Por 

exemplo, limites de declividade e número de Froude, a partir dos quais as 

instabilidades se acentuam; 

• Realizar a modelagem para todo o restante da bacia, visando a utilização prática 

deste trabalho de pesquisa para controle de cheias, incluindo o território alagoano e 

as bacias dos demais rios que se juntam ao Mundaú em Alagoas, com a 

identificação de barramentos, ampliação da calha dos rios e outras medidas que 

auxiliem o controle de inundações; 

• Montar um sistema de alerta de cheias para a bacia, como forma de prevenir a 

população para a ocorrência de catástrofes como a verificada em 2010. Para isso, 

órgãos que cuidam do monitoramento, como a APAC, a ANA e a CPRM podem 

incorporar a base de dados dos modelos gerados em suas atividades, avançando 

para chegar a um sistema de alerta. 
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