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RESUMO 

Análise de problemas de drenagem da Bacia do Rio Tejipió com o uso de 

modelos computacionais. Dissertação de mestrado. Programa de Pós-Graduação 

em Engenharia Civil. Universidade Federal de Pernambuco – UFPE. Recife. 2011. 

Autor: Janduir Silva Freitas Filho. 

Orientador: Prof. Dr. Jaime Joaquim da Silva Pereira Cabral. 

O objetivo do trabalho foi utilizar a ferramenta computacional ABC6 (Análise de 

Bacias Complexas) a partir de um modelo chuva-vazão para determinação das 

vazões e volumes escoados superficialmente. O modelo foi aplicado na Bacia 

Hidrográfica do Rio Tejipío que freqüentemente sofre inundações devido as chuvas 

torrenciais. A bacia hidrográfica se constitui uma importante bacia urbana, por isso 

buscou-se fazer um estudo da região a fim de analisar o comportamento hidrológico 

para adotar a melhor política de planejamento e gerenciamento da bacia. A bacia 

hidrográfica urbana do Rio Tejipió se encontra na Região Metropolitana de Recife, 

PE, é formada pelos Rios Tejipió, Jiquiá, Jordão e o canal de Setúbal, localizada nas 

coordenadas geográfica entre os paralelos de 08°02’4.7652" e 08°09'26.5608" de 

latitude sul e os meridianos de 34°52'54.2388" e 35°02'47.49" de longitude oeste em 

relação a Greenwich. A bacia tem uma área que abrange 93,65 km² e um perímetro 

de 79,87 km. O Rio Tejipió tem um comprimento de 23,17 km, apresenta uma 

densidade de drenagem baixa de 1,45 km/km² e uma declividade média do rio de 

0,52%. Buscando a melhor representação dos processos envolvidos no escoamento 

pluvial foram determinadas as características físicas e hidrológicas da bacia. Foi feita 

a discretização da área de estudo em cinco sub-bacias com o objetivo de um 

detalhamento dos processos hidrológicos. A análise de sensibilidade foi realizada 

para se conhecer a influência de cada parâmetro do modelo no resultado da 

simulação. Os parâmetros que apresentaram maior sensibilidade foram a área 

impermeável diretamente conectada e a taxa de infiltração final que chegaram a ser 

responsável pelo aumento de 43,91% do aumento do volume escoado e uma 

redução relativa de 33,13% da vazão de pico máxima, respectivamente. Calibrados 

os parâmetros simularam-se os hidrogramas para cada sub-bacia. Os resultados 

mostraram que para os eventos de chuvas intensos as vazões de picos máximos 

atingiram valores de 101,57 m³/s e nível de água de 3,52 m. Nos cenários futuros 

foram simulados os hidrogramas prevendo-se que haja um aumento das áreas 

impermeáveis da bacia, uma vez que o grau de urbanização aumenta com o 

crescimento populacional. Nos resultados pode se observar um aumento de 27,35% 

da vazão de pico máximo e um aumento de 28,80% no volume escoado em relação 

aos dados calibrados. A vazão máxima calculada foi de 129,35 m³/s e o nível 

máximo na calha do rio foi de 3,79 m. 

Palavras-chaves: Rio Tejipió, hidrograma, ABC6. 
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ABSTRACT 

Analysis of drainage problems Tejipió River Basin using computer models. 

Master Science of Dissertation. Post Graduation Program in Civil Engineering. 

Federal University of Pernambuco – UFPE. Recife. 2011. 

Author: Janduir Silva Freitas Filho. 

Advisor: Prof. Dr. Jaime Joaquim da Silva Pereira Cabral. 

The objective of this study was to use computational tool ABC6 (Basin Complex 

Analysis) from a rainfall-runoff model to determine flow rates and volumes disposed 

on the surface. The model was applied to the River Basin Tejipío which often suffers 

flooding due to torrential rains. The basin is an important watershed is urban, so we 

tried to do a study of the region to analyze the hydrological behavior to adopt the best 

policy planning and management of the basin. The Urban River basin Tejipió is in the 

Metropolitan Region of Recife, PE, is formed by the Rivers Tejipió, Jiquiá, Jordão 

and the channel of Setúbal, located in geographic coordinates between the parallels 

of 08 ° 02'4 .7652 "and 08 ° 09 ' 26.5608 "south latitude and meridians 34 ° 52'54 

.2388" and 35 ° 02'47 .49 "west longitude in Greenwich. The basin has an area 

covering 93.65 km ² and a perimeter of 79.87 km. Rio Tejipió has a length of 23.17 

kilometers, has a low drainage density of 1.45 km / km ² and an average slope of the 

river of 0.52%. Seeking the best representation of the processes involved in rain 

runoff were determined the physical and hydrological basin. Discretization was made 

of the study area into five sub-basins with the objective of a breakdown of 

hydrological processes. The sensitivity analysis was performed to know the influence 

of each parameter in the model simulation result. The parameters that showed 

greater sensitivity were directly connected impervious area and the final infiltration 

rate that came to be responsible for the increase of 43.91% increase in the volume of 

runoff and a relative reduction of 33.13% of the maximum peak flow, 

respectively. Calibrated parameters are simulated hydrograph for each sub-

basin. The results showed that for the events of intense rainfall maximum peak flow 

rates reached values of 101.57 m³ / s water level of 3.52 m. In future scenarios were 

simulated hydrograph is expected to be an increase of impervious areas of the basin, 

since the degree of urbanization increases with population growth. The results can 

be observed an increase of 27.35% of peak flow and an increase of 28.80% in the 

volume disposed in relation to the calibrated data. The maximum flow was calculated 

at 129.35 m³ / s peak in the river channel was 3.79 m. 

 

Key-words: Tejipió, hydrograph, ABC6. 
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1. Introdução 

1.1. Relevância 

Desde a revolução industrial no século XIX, primeiro Londres, depois outras 

cidades passaram a ser adotadas como principal local de moradia para o homem 

moderno. Este comportamento provocou o surgimento de grandes centros urbanos. 

Com o grande aumento da população mundial e principalmente urbana, as cidades 

cresceram e se urbanizaram desordenadamente, o que gera muitos problemas de 

impactos ao meio ambiente (AGRA, 2001). 

A crescente preocupação com o meio ambiente e com os impactos 

provocados a este pela ação antrópica exige que a engenharia busque maneiras do 

homem viver em harmonia com o meio ambiente, sem agredi-lo e sem sofrer com os 

impactos desta agressão, aumentando assim a qualidade de vida nas cidades. No 

que se refere à drenagem urbana, para que se resolvam os problemas apontados 

devem-se pesquisar melhorar a hidrologia urbana buscando um efetivo controle das 

enchentes (AGRA, 2001). 

A partir da década de 60, as áreas urbanas do Brasil se tornaram pólos de 

atração permanente devido a maior oferta de empregos e de serviços essenciais 

como educação, assistência médico hospitalar, etc. As capitais, em particular, 

cresceram de forma rápida e, em grande parte, desordenada. A retirada da 

vegetação nativa de encostas e áreas ribeirinhas, a canalização de rios e córregos, 

a impermeabilização do solo, entre outros, são fatores que provocaram a alteração 

de vários componentes do ciclo hidrológico, notadamente o escoamento superficial e 

a infiltração da água no solo (ARAGÃO et al, 2008). 

As inundações nos centros urbanos vêm causando impacto ambiental e 

econômico e degradando os recursos hídricos, e na presente dissertação procurou-

se conhecer melhor um trecho de uma bacia urbana como forma de melhorar o 

manejo das águas pluviais urbanas. 
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1.2. Justificativa 

A crescente urbanização das cidades brasileiras observada nas últimas 

décadas tem sido acompanhada por grandes problemas relacionados a 

praticamente todos os aspectos da infra-estrutura: saneamento, transporte, 

habitação, abastecimento, dentre outros. No que se refere à drenagem pluvial, a 

situação não é diferente. 

A impermeabilização gerada pelo processo de urbanização provoca uma 

alteração no ciclo hidrológico ocasionando um aumento na freqüência e na 

magnitude das inundações, enchentes e alagamentos todo ano. Esse processo de 

impermeabilização do solo faz com que a parcela de água que infiltrava no solo 

passe a compor o escoamento superficial, com aumento dos volumes escoados e 

das vazões de pico ao mesmo tempo em que ocorre a redução do tempo de 

concentração, o que faz com que os hidrogramas de cheias se tornem mais críticos.  

Silveira (2007) estudou os efeitos da urbanização sobre o regime hidrológico 

de uma bacia semi-urbanizada em Porto Alegre entre o fim dos anos 70 e o início 

dos anos 80. Uma nova análise dos dados de 14 pluviógrafos que funcionaram na 

bacia do arroio Dilúvio (80 km²) revelou um provável efeito da urbanização nas 

precipitações. As relações de intensidade-duração-freqüência (IDF) calculadas para 

a área urbana, com períodos de retorno entre 1 e 5 anos, apresentaram 

intensidades 9 a 26% maiores que as da área rural, sendo maior o efeito para as 

durações menores (durações analisadas entre 30 minutos e 8 horas). Uma análise 

regional permitiu sustentar a hipótese de existência de duas regiões distintas para as 

relações IDF, justamente as áreas urbanas e rurais da bacia. 

Em geral, nas cidades brasileiras, o problema das cheias urbanas é tratado 

considerando-se os trechos críticos de forma isolada, sem análises das 

conseqüências para a bacia como um todo; nem sequer são previstos os horizontes 

de ocupação. Dessa forma, ao solucionar o problema de inundações de um trecho, o 

problema pode ser transferido para as seções à jusante (SOUZA, 2002). A Figura 1 

ilustra essa situação. 
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Ao mesmo tempo em que se vê o aumento na freqüência das inundações 

urbanas, ocorre a deterioração da qualidade da água. A água do escoamento lava 

as superfícies carregadas de poluentes (óleos e graxas, metais pesados, 

sedimentos e carga orgânica), conduzindo essa carga poluente para os corpos 

d'água receptores.  

 

       Figura 1 – Efeito da urbanização sobre o sistema de drenagem. 

    
      Fonte: TUCCI (1995). 

 

A ocupação desordenada às margens do rio configura, em períodos de 

enchentes, um cenário de calamidade pública marcado por ocorrência de 

desabrigados, desabamento de moradias, acúmulo de lixo e entulhos, além do 

aumento de casos de doenças de veiculação hídrica. Tal quadro é cíclico, pois, após 

o evento de enchente, tendo o nível de água voltado ao seu curso normal, a 

população das áreas afetadas retorna ao espaço anteriormente ocupado ficando a 

mercê do próximo evento (HORA; GOMES, 2009). 

Em áreas urbanas e em áreas industriais a crescente ocupação dos lotes 

somada, em muitos casos, à falta de planejamento ambiental, tem resultado no 

aumento considerável de áreas impermeáveis, são exemplos: telhados, ruas, 

estacionamentos e outros, que alteram significativamente as características 

qualitativas e quantitativas do ciclo hidrológico.  
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A conseqüência desses fatos é a ocorrência indesejada de problemas de 

desconforto urbano, como as enchentes, o aumento da temperatura, o efeito estufa, 

e a degradação da qualidade das águas pluviais, dentre outros. 

Segundo Barros (2007), as inundações em bacias urbanas têm sido um dos 

principais focos de preocupação dos governantes por todo o mundo nos países 

susceptíveis a este problema. As atividades humanas que interferem no regime 

hídrico acentuam ainda mais esta problemática, e diversos trabalhos têm sido 

desenvolvidos na tentativa de prognosticar - através de modelos hidrológicos - 

cenários extremos de enchentes e quantificar seus riscos, para que assim, possam 

ser formuladas políticas a fim de minimizar ou impedir que tais cenários ocorram. 

 

2. Objetivos 

2.1 Objetivo geral 

 Aplicar um modelo computacional ao sistema de drenagem urbana da Bacia 

do Rio Tejipió para simulação de cheias. 

2.2 Objetivos específicos 

 

 Determinar as características físicas e hidrológicas da bacia. 

 Analisar a influência dos parâmetros hidrológicos no processo chuva-vazão 

da bacia. 

 Simular cheias no sistema de drenagem urbana da Bacia do Rio Tejipió. 
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3. Revisão Bibliográfica 

O crescente processo de urbanização das cidades de todo o mundo, seja em 

países desenvolvidos ou em desenvolvimento, juntamente com o aumento 

conseqüente da impermeabilização das áreas e ocupação inadequadas de áreas 

ribeirinhas, tem promovido grandes problemas de inundações urbanas. A 

impermeabilização não só promove o agravamento de enchentes, mas também 

impede a recarga do lençol freático e favorece o aumento da temperatura local. 

Mesmo sendo em pequena escala, a mudança do clima pode tomar proporções 

maiores à medida que mais áreas vão sendo impermeabilizadas. Estudos recentes 

indicam uma relação direta entre o aumento da impermeabilização e o incremento 

da vazão de pico (TUCCI, 1998). Assim, quanto mais urbanizada a área, maior 

freqüência de inundações.  

Atualmente no mundo, aproximadamente 60% da população vive em áreas 

urbanas, no Brasil, segundo o censo de 2010 do IBGE, este índice já está próximo 

de 85%. Tal aumento na taxa de ocupação urbana ocorreu somente nas últimas 

décadas do Século XX. Este crescimento na maioria dos casos deu-se de modo 

desordenado e não planejado, contribuindo para o aumento das enchentes urbanas. 

Para que as cidades se tornem mais sustentáveis do ponto de vista ambiental é 

necessário implementar o conceito de coleta, armazenamento, utilização e infiltração 

de águas pluviais, assunto que tem sido muito discutido em nível nacional e 

internacional (SILVA, 2007). 

Segundo Tucci e Genz (1995), a impermeabilização causada pela 

urbanização provoca o aumento da vazão de pico, o aumento pode ser da ordem de 

6 vezes em relação à vazão natural, conforme mostra a Figura 2. Segundo Canholi 

(2005), a implantação de sistemas de drenagem provoca o aumento das vazões de 

entrada por causa das elevadas velocidades de escoamento nos condutos, se a 

drenagem fosse realizada de forma a manter as características próximas as naturais 

o impacto da impermeabilização seria menor. 

A urbanização é um dos elementos que pode alterar o funcionamento do ciclo 

hidrológico e, conseqüentemente, a distribuição de água além da sua qualidade. O 
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ciclo hidrológico é um sistema fechado que rege toda a distribuição de água no 

planeta. Este é um sistema complexo que pode sofrer influências de alterações no 

meio.  

Figura 2 - Efeito da urbanização X sistema de drenagem 

 
Fonte: TUCCI e GENZ (1995). 

 

Naturalmente, parte da água precipitada sobre a terra sofre o processo de 

infiltração, transferência da água da superfície para o interior do solo, mas, para que 

haja a infiltração é necessário que o solo esteja suscetível a esse processo. Com a 

urbanização, tende-se a ocorrer a impermeabilização de áreas cada vez maiores, o 

que impede a infiltração e ocasiona grandes danos ambientais: é promovido o 

aumento do escoamento superficial; ocorre o impedimento da recarga do lençol 

freático, que é realizado através da infiltração; há uma maior evaporação e menor 

evapotranspiração e um aumento da temperatura, uma vez que as superfícies 

impermeáveis absorvem o calor e o devolve ao ambiente. Esse aumento da 

temperatura pode ainda promover o aumento de precipitações convectivas, pois 

favorece a movimentação do ar ascendente. 

De acordo com Porto et al. (2004), as conseqüências sobre o clima, apesar 

de agir em pequena escala, podem a longo prazo causar alterações sobre a 

qualidade das águas pluviais, diminuição de vazões mínimas e a conseqüente 

alteração do microclima urbano como regime de chuvas, ilhas de calor, elevação na 

umidade do ar, mudança na direção e velocidade do vento entre outros. O aumento 
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do escoamento ainda pode promover o aumento de doenças como cólera, dengue, 

malária, leptospirose, esquistossomose, febre tifóide e poliomielite. 

Outro efeito da urbanização é a mudança da qualidade da água. O 

escoamento superficial transporta o lixo depositado em locais inadequados e tem 

como efeito direto a contaminação da qualidade da água de rios e lagos, os 

principais contaminantes são metais pesados, pesticidas, compostos orgânicos e 

organismos patogênicos. A quantidade de lixo carreada para os mananciais 

aumentou significativamente nas últimas décadas.  

A contaminação pode ocorre em função das ligações clandestinas de esgoto, 

que é extremamente nociva ao ecossistema aquático, além de prejudicar o uso dos 

corpos receptores para abastecimento público e recreação, ou pode ocorrer pelo 

arraste dos poluentes nas primeiras chuvas pelas ruas urbanas.  

Para Fendrich (1999) os efeitos a seguir podem ser notados na qualidade da 

água em razão do escoamento de água pluvial, como: 

 Aumento do carreamento de nutrientes, como nitrogênio e fósforo, ao corpo 

receptor das águas de drenagem urbana, aumentando a população de algas 

e vegetais aquáticos superiores, provocando a eutrofização do ecossistema 

aquático; 

  Aumento dos depósitos de sedimentos (assoreamento) que alteram o leito do 

corpo d’água receptor, causando diminuição da capacidade de escoamento, 

destruição de habitats e diminuição e alteração das populações que vivem no 

fundo dos corpos receptores de águas pluviais; 

 Depleção da concentração de oxigênio dissolvido (O.D.) dos corpos 

receptores de águas pluviais, pela decomposição e oxidação de matéria 

orgânica e dos compostos presentes nos volumes escoados pela drenagem 

urbana; 

 Geração de alterações estéticas pelo aumento da concentração de 

sedimentos em suspensão, afetando a transparência da água, aumentando a 

turbidez e alterando a cor e a aparência do corpo d’água receptor. 
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A obstrução da rede e contaminação dos mananciais por descarte de lixo 

como plásticos, papeis, metais e material de construção é um grande problema 

atualmente para o sistema de drenagem. (ARMITAGE, 2004). 

 

3.1 Equações fundamentais do escoamento 

O Escoamento num sistema natural pode ter várias características, por 

exemplo, o escoamento na superfície do solo tem pequena profundidade e largura 

indefinida, o escoamento em rio tem largura definida e grande profundidade, o fluxo 

dentro de um conduto forçado possui seção constante, o escoamento em lagos sofre 

influencia da força dos ventos. 

O escoamento superficial em bacias e ao escoamento em rios e canais que 

possui direção predominantemente longitudinal por isso pode ser representado por 

equações com uma dimensão espacial. Saint Venant desenvolveu as equações da 

continuidade e quantidade de movimento para o escoamento unidimensional, essas 

equações são base para o desenvolvimento do modelo para representar o 

escoamento superficial em bacias e o escoamento em rios. 

A equação da continuidade descreve o balanço da massa no escoamento e a 

equação da quantidade do movimento descreve o balanço das forças sob condições 

dinâmicas (JI, 1998).  

As equações de conservação de massa e quantidade de movimento serão 

apresentadas a seguir. 

A equação da continuidade ou conservação de massa é definida como a 

diferença do volume que entra numa seção de montante pelo volume que sai numa 

seção de jusante é igual ao volume armazenado num intervalo de tempo. A eq. (1) 

expressa a conservação da massa. 

𝜕𝐴

𝜕𝑡
+

𝜕𝑄

𝜕𝑥
= 𝑞       (1) 



 
 

9 
 

Onde: Q - Vazão em m³/s; 

A - Área da seção molhada em m²; 

x - Distancia no sentido longitudinal em m; 

t - Tempo em s; 

q - Contribuição lateral em m³/s/m. 

A quantidade de movimento corresponde ao produto da massa pela 

velocidade e pode ser expressa pela equação (2). 

𝜕𝑄

𝜕𝑡
+

𝜕(
𝑄2

𝐴
)

𝜕𝑥
+ 𝑔. 𝐴

𝜕𝑦

𝜕𝑥
+ 𝑔. 𝐴. 𝑆𝑓 − 𝑔. 𝐴. 𝑆0 = 0    (2) 

Onde: Q - Vazão em m³/s; 

A - Área da seção molhada em m²; 

x - Distancia no sentido longitudinal em m; 

t - Tempo em s; 

q - Contribuição lateral em m³/s/m; 

So - Declividade do fundo do canal; 

Sf - Declividade da linha de energia. 

 

As forças de inércia do escoamento são representadas pelos dois primeiros 

termos 
𝜕𝑄

𝜕𝑡
+

𝜕(
𝑄2

𝐴
)

𝜕𝑥
, o terceiro termo da equação 𝑔. 𝐴

𝜕𝑦

𝜕𝑥
  corresponde a força de 

pressão, o quarto termo a força da gravidade 𝑔. 𝐴. 𝑆𝑓  e o último termo corresponde a 

força de atrito. As eq. (1) e (2) são utilizadas para simular canais considerando o 

escoamento unidimensional não-permanente gradualmente variado. 

A hidrologia trata dos fenômenos naturais complexos encontrados no ciclo 

hidrológico. Os processos como a precipitação, evaporação, infiltração e 
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escoamento em rios, dependem de um grande número de fatores, que dificultam a 

análise quantitativa dos mesmos. Nesse contexto, o modelo pode ser entendido 

como a representação de algum objeto ou sistema, numa linguagem de fácil acesso 

e uso, com o objetivo de entendê-lo e assim, encontrar as respostas para diferentes 

entradas (TUCCI, 2005). 

Quanto à classificação os modelos de escoamento podem ser divididos em 

hidrológicos e hidráulicos. Os modelos hidrológicos são os que predominam efeitos 

de armazenamento, desprezando os efeitos de gravidade, atrito, pressão e inércia. 

Os modelos hidráulicos são os que usam as equações de Saint Venant.  

Uma importante ferramenta que pode ser utilizada para o planejamento e 

obtenção de respostas da bacia hidrográfica são os modelos hidrológicos e 

hidráulicos, com os quais podem ser analisadas condições específicas. A 

modelagem na drenagem urbana se propõe a analisar e verificar diversas condições 

de funcionamento dos sistemas de drenagem, assim como a avaliação de todas as 

respostas da bacia como parte da estratégia e planejamento detalhado do sistema, 

avaliação da poluição, gerenciamento operacional, controle em tempo real e análise 

de interação entre sub-bacias (MAKSIMOVIC, 2001).  

Os modelos para simulação da drenagem urbana, em geral, incluem dois 

componentes seqüencialmente conectados: um modelo hidrológico para 

transformação da precipitação em escoamento superficial e um modelo para 

propagação do escoamento em redes de condutos e canais. Os modelos 

hidrológicos descrevem o processo de transformação chuva-vazão através de 

algoritmos de perdas por armazenamento em depressões, interceptação, perdas por 

infiltração e de propagação na superfície (MELLER; PAIVA, 2004).  

Em outras palavras, o modelo hidrológico torna-se então uma das 

ferramentas para entender e representar o comportamento da bacia hidrológica, 

podendo, por conseguinte, prever condições diferentes das observadas, como por 

exemplo, o impacto do processo de urbanização (TUCCI, 2005). 

Segundo Barros (2007), o desafio consiste no uso do modelo hidrológico mais 

adequado com a mais acurada representação de uma bacia, em diversos cenários, 
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para um prognóstico confiável de medidas estruturais e não-estruturais de 

intervenção, a fim de se minimizar os impactos oriundos de urbanização já existente 

e a ser desenvolvida. 

O Quadro 1 apresenta os diferentes tratamentos das equações de Saint 

Venant para os modelos de escoamento hidrológico e hidráulico. 

Quadro 1 – Equações dos modelos hidrológicos e hidráulicos. 

Modelo 
Equação da quantidade de movimento 

Equações da 

conservação de massa 

Armazenamento --- 
𝜕𝐴

𝜕𝑡
+

𝜕𝑄

𝜕𝑥
= 𝑞 

Onda 

Cinemática 
𝑔. 𝐴. 𝑆𝑓 − 𝑔. 𝐴. 𝑆0 = 0 

𝜕𝐴

𝜕𝑡
+

𝜕𝑄

𝜕𝑥
= 𝑞 

Onda Difusa 𝑔.
𝐴𝜕𝑦

𝜕𝑥
+ 𝑔. 𝐴. 𝑆𝑓 − 𝑔. 𝐴. 𝑆0 = 0 

𝜕𝐴

𝜕𝑡
+

𝜕𝑄

𝜕𝑥
= 𝑞 

Hidrodinâmico 

𝜕𝑄

𝜕𝑡
+

𝜕 𝑄² 𝐴  

𝜕𝑥
+ 𝑔.

𝐴𝜕𝑦

𝜕𝑥
+ 𝑔. 𝐴. 𝑆𝑓 − 𝑔. 𝐴. 𝑆0

= 0 

𝜕𝐴

𝜕𝑡
+

𝜕𝑄

𝜕𝑥
= 𝑞 

Fonte: Autor 

 

O modelo de armazenamento não necessita de dados físicos da área de 

estudo, o que torna se vantajoso quando não se dispõe de parâmetros do local ou 

quando há ausência de dado. O modelo é representado pela equação da 

continuidade e relaciona a vazão de entrada e saída com o armazenamento para 

simular o escoamento no rio ou canal. 

O modelo da onda cinemática é a simplificação da equação hidrodinâmica 

desprezando-se os termos de inércia e pressão. Os termos predominantes são as 

forças de atrito e gravidade. Esse modelo se caracteriza pelo efeito de 

armazenamento desprezível e pelo coeficiente celeridade C, responsável pela 

translação da onda de cheia. Esse modelo é utilizado para propagar ondas de 

cheias em rios longos, em canais de declividade elevada e simulação de 
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escoamento em vertentes. A vantagem desse modelo é simplicidade e rapidez para 

modelagem de escoamento superficial. 

O modelo da onda difusa é simplificação da equação hidrodinâmica 

desprezando-se os termos de inércia. Os termos predominantes são as forças de 

pressão, atrito e gravidade. A diferença entre o modelo da onda cinemática e o 

modelo da onda difusa é presença do termo de aceleração representada pela força 

de pressão. A principal característica do modelo é a translação da onda, 

representado pela constante de celeridade C da onda e amortecimento do pico da 

vazão ao longo do canal representado pelo coeficiente de difusão D da onda. 

O modelo hidrodinâmico apresenta todos os termos da equação de Saint 

Venant. Este tipo de modelo requer solução numérica das equações diferenciáveis 

que necessitam maior quantidade de dados que os modelos anteriores. As 

vantagens deste tipo de modelo são a maior precisão e a melhor representação 

física do escoamento, permitindo simular modificações do sistema estudado (TUCCI, 

2005).  

O Quadro 2 apresenta simplificações nas equações para cada modelo. 

 

Quadro 2 - Características dos modelos de escoamento 

Modelos 
Força de 

Inércia 

Força de 

pressão 

Força de 

atrito 

Força da 

gravidade 

Armazenamento Não Não Não Não 

Onda Cinemática Não Não Sim Sim 

Onda Difusa Não Sim Sim Sim 

Hidrodinâmico Sim Sim Sim Sim 

Fonte: Autor. 

Ponce et al. (1978) apud Sousa (2010), apresenta um critério de validade 

para uso dos modelos de escoamento a partir de uma solução linearizada das 

equações. A eq. (3) mostra o critério de Ponce. 

𝑇. 𝐼  
𝑔

𝑦0
 

1
2 

         (3) 



 
 

13 
 

Onde: T - Período da onda; 

 I - Declividade de fundo; 

 y0 - Profundidade representativa; 

 Fr - Número de Froude; 

 g - Aceleração da gravidade. 

 

 𝑇. 𝐼  
𝑔

𝑦0
 

1
2 

< 30 →  𝑶𝒏𝒅𝒂 𝑯𝒊𝒅𝒓𝒐𝒅𝒊𝒏â𝒎𝒊𝒄𝒂    

𝑇. 𝐼  
𝑔

𝑦0
 

1
2 

      𝑇. 𝐼. 𝐹𝑟  
𝑔

𝑦0
 

1
2 

< 171 → 𝑶𝒏𝒅𝒂 𝑫𝒊𝒇𝒖𝒔𝒂

    

   𝑇. 𝐼  
𝑔

𝑦0
 

1
2 

≥ 30 

 

 𝑇. 𝐼. 𝐹𝑟  
𝑔

𝑦0
 

1
2 

≥ 171 → 𝑶𝒏𝒅𝒂 𝑪𝒊𝒏𝒆𝒎á𝒕𝒊𝒄𝒂 

 Gunaratnam et al. (1970) apud Sousa (2010), para desprezar um termo da 

equação dinâmica é importante saber a relevância de cada um dos termos e do erro 

introduzido ao desprezá-lo. A Tabela 1 apresenta a ordem de grandeza dos termos 

da equação dinâmica para escoamentos em rios, superficiais e em galerias de 

drenagem. 

Tabela 1 – Ordem de grandeza dos termos da equação dinâmica para três tipos de 

escoamento. 

 
𝝏𝑸

𝝏𝒕
 

𝝏 𝑸² 𝑨  

𝝏𝒙
 𝒈.

𝑨𝝏𝒚

𝝏𝒙
 𝒈. 𝑨. 𝑺𝒇 𝒈. 𝑨. 𝑺𝟎 

Rios 0,06 0,126 - 0,26 0,6 26 26,60 

Galerias Pluviais 4,60 4,60 6,60 162 160 

Escoamento 
superficial 

1,64 1,64 1,64 212 212 

Fonte: GUNARATNAM et al. (1970) apud SOUSA (2010). 
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3.2 Escoamento superficial 

O escoamento superficial é parte do ciclo hidrológico, em que a água se 

desloca na superfície da bacia até encontrar uma calha definida. O comportamento 

em bacias urbanas é regido pela interferência do homem através de superfícies 

impermeáveis e sistemas de esgotos (TUCCI, 2005). 

Estas modificações no ciclo hidrológico, segundo Garcia (2005), são 

causadas pela impermeabilização, através de ruas pavimentadas, telhados, 

calçadas e pátios, que oferecem menor resistência ao escoamento superficial que as 

condições naturais do solo, fazendo com que uma das etapas mais importantes do 

ciclo hidrológico, que é o processo de infiltração, diminua consideravelmente. 

Segundo Singh (1988), a representação dos processos hidrológicos é muito 

complexa. A variabilidade espaço-temporal da precipitação, evaporação, infiltração, 

e do escoamento superficial, entre outras variáveis, bem como os mecanismos 

físicos envolvidos, dificultam a análise desses processos hidrológicos, mesmo 

qualitativamente. Por exemplo, mediante um episódio de chuva, o volume de água 

que efetivamente atinge os rios depende das características da bacia (topografia, 

cobertura vegetal, tipo do solo, uso e ocupação do solo, entre outras) e da 

distribuição espacial e temporal da precipitação.  

O escoamento superficial é o seguimento do ciclo hidrológico que estuda o 

deslocamento das águas na superfície da Terra, considerado um dos mais 

importantes para o manejo da bacia hidrográfica; pode ser dividido em 

componentes, com destaque para o escoamento superficial direto e o escoamento 

de base ou subterrâneo. O primeiro componente resulta da parcela da precipitação 

que excede a capacidade de infiltração do solo e escoa sobre a sua superfície, 

gerando cheias; é freqüente quando ocorrem precipitações muito intensas e/ou 

quando o solo já está muito umedecido e com capacidade de infiltração reduzida 

(SILVA et al., 2008). 

O escoamento em superfície livre pode ser classificado em permanente e 

não-permanente. 
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O Escoamento é permanente quando não existe variação de estado no 

sistema, ou seja, o gradiente de velocidade e do nível em função do tempo são 

nulos. O escoamento é permanente uniforme quando a velocidade é constante e o 

gradiente de profundidade com o espaço é nulo. Já o escoamento permanente não-

uniforme ocorre quando existe variação da velocidade e profundidade em relação ao 

espaço. O escoamento é não-permanente e não-uniforme quando existe variação de 

velocidade e profundidade no tempo e no espaço. 

A condição de regime permanente é utilizada em cálculos de remansos em 

rios, na análise de perfil de cheias, no escoamento em estiagem e no 

dimensionamento de obras hidráulicas. A condição de regime não-permanente é 

abordada nos problemas hidrológicos de escoamento em rios e canais e superficial, 

as equações de conservação de massa e quantidade de movimento são as funções 

que representam este último escoamento. 

O escoamento superficial pode ser representado pela resolução do sistema 

diferencial não-linear formado pelas equações da continuidade e da quantidade de 

movimento. Para isso algumas simplificações são utilizadas, por exemplo: na 

diferenciação dessas equações foi admitido que elas são continuas no espaço e no 

tempo; a água é um fluido incompressível e homogêneo nos escoamento de rios, 

canais e bacias; considerou a pressão hidrostática no sentido do escoamento, já que 

a acelerações são maiores apenas em ondas com variação bruscas como num 

rompimento de barragens; na declividade do fundo a tangente do ângulo é igual ao 

gradiente de fundo; as velocidades nas direções transversais e verticais foram 

desconsideradas visto que o processo só tem representatividade longitudinal; a 

declividade da linha de atrito é determinada por equações empíricas do movimento 

uniforme. 

O modelo hidrológico é uma etapa importante na drenagem urbana, é onde se 

faz a transformação da precipitação em escoamento superficial. 

O uso de modelos hidrológicos precipitação-vazão para estimativa de 

hidrograma de projeto em bacias urbanas é freqüente devido à falta de dados de 

vazão observados. (GERMANO; TUCCI; SILVEIRA, 1998).  
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Estruturas hidráulicas são freqüentemente dimensionadas a partir de uma 

vazão ou de um hidrograma de projeto, com determinado risco de ocorrência. Como 

séries longas de descargas observadas são escassas, os hidrogramas de projeto 

são usualmente determinados através de modelos de transformação chuva-vazão, 

tendo em vista que, em geral, há disponibilidade de registros mais longos de 

precipitação. Além disso, as séries de vazões, quando existem, estão mais sujeitas a 

alterações antrópicas, que produzem não estacionariedade (BEMFICA; 

GOLDENFUM; SILVEIRA, 2000). 

As vazões podem ser obtidas a partir das precipitações através de um modelo 

precipitação-vazão. Neste processo, existem várias incertezas associadas, das 

quais as principais são as seguintes: a variabilidade da distribuição temporal e 

espacial das precipitações durante os eventos de inundação; os parâmetros do 

modelo que caracterizam a bacia hidrográfica; as condições iniciais das variáveis de 

estado modelo; a estrutura do modelo hidrológico que simplifica os processos reais, 

introduzindo erros na representação do escoamento. (SANTOS et al., 2001) 

O hidrograma representa o escoamento superficial na bacia hidrográfica. O 

hidrograma é um gráfico que representa a vazão ao longo do tempo decorrente da 

chuva efetiva. A Figura 3 apresenta um exemplo de hidrograma. 

Após o início da chuva há um intervalo de tempo (retardo da resposta) até 

que as vazões comecem a se elevar, devido às perdas iniciais (interceptação 

vegetal e depressões do solo) e ao tempo de deslocamento da água na própria 

bacia. As vazões, então, elevam-se rapidamente (gradiente maior que na fase de 

recessão) até atingir o pico do hidrograma, sendo predominante neste período o 

escoamento superficial.  A área da curva representa o volume do escoamento 

superficial direto (Vesd) proporcionado pela chuva excedente sobre uma área de 

drenagem. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

17 
 

Figura 3 – Caracterização do hidrograma 

 

   Fonte: Notas de aula da PUC de Goiás, 2011. 

 

Após atingir o pico do hidrograma (vazão máxima) inicia-se um período de 

recessão, no qual é possível observar um ponto de inflexão que caracteriza o fim do 

escoamento superficial e a conseqüente predominância do escoamento subterrâneo. 

E após o ponto de inflexão, as vazões decorrem basicamente do escoamento 

subterrâneo. 

Tempo de retardo (tl) – Intervalo entre os centros de gravidade da 

precipitação e do hidrograma. 

Tempo de pico (tp) – Intervalo entre o centro de gravidade da precipitação e o 

pico do hidrograma. 

Tempo de concentração (tc) – intervalo para que a precipitação no ponto mais 

distante atinja a seção principal, também é definido como o intervalo entre o fim da 

precipitação e o ponto de inflexão do hidrograma (final do escoamento superficial). 

Tempo de ascensão (ta) – Intervalo entre o início da chuva e o pico do 

hidrograma. 

Tempo de base (tb) – Intervalo entre o início da precipitação e o momento em 

que o rio volta à situação original. 

Tempo de recessão (te) – Tempo necessário até atingir o ponto de inflexão. 
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Segundo Tucci (2004), a forma do hidrograma depende de alguns fatores, os 

mais importantes são: 

 Relevo: Densidade de drenagem, declividade do rio ou bacia, capacidade de 

armazenamento e forma; 

 Cobertura da bacia: A cobertura vegetal tende a retardar o escoamento e 

aumentar a perda por evapotranspiração; 

 Modificações artificiais no rio: Um reservatório ou uma canalização 

influencia diretamente no tempo de escoamento; 

 Distribuição, duração e intensidade da precipitação: A distribuição e a 

duração da precipitação exercem influência direta no hidrograma; 

 Solo: Condições iniciais do solo são fatores que influenciam no resultado do 

escoamento. 

 

3.3 Escoamento em rios e canais 

Os rios são cursos naturais de água doce, com canais definidos e fluxo 

permanente ou sazonal para um oceano, lago ou outro rio. 

Os rios são classificados em três tipos: perene, intermitentes e efêmeros. 

 Perene – Contém água durante o tempo todo, o lençol freático promove uma 

alimentação contínua e não desce nunca abaixo do leito do curso d`água; 

 Intermitentes – Cursos que escoam durante as estações das chuvas e 

secam nas estiagens. Nas estações chuvosas o lençol freático conserva-se 

acima do leito fluvial e alimentando o rio; 

 Efêmeros – Rios que existem apenas durante ou imediatamente após 

períodos de precipitação. O lençol freático está sempre abaixo do leito fluvial. 

A modelagem hidráulica é utilizada para a propagação do escoamento 

superficial através de rio e canais livres ou confinados levando em conta equações 

dinâmicas de propagação dos fluidos. Diversas metodologias têm sido empregadas 



 
 

19 
 

para simular o escoamento em rios. Nesse item será tratado com mais detalhes os 

modelos de escoamento citados anteriormente. Os escoamentos em rios se 

desenvolvem de forma diferente quem em reservatórios. Os rios têm profundidades 

menores e maior velocidade que em reservatórios. 

Os modelos de propagação representam o movimento da água na rede de 

condutos e canais. Normalmente esses modelos utilizam as equações de Saint 

Venant em sua forma completa e são chamados hidrodinâmicos. Alguns fenômenos 

que ocorrem em redes de condutos sob condições críticas, como inversões de fluxo, 

efeitos de jusante, mudança de regime e escoamento sob pressão, somente podem 

ser contemplados com a utilização dos modelos hidrodinâmicos (VILLANUEVA, 

2003).  

A teoria do escoamento em canais abertos é freqüentemente aplicada na 

modelagem hidrológica para determinação da vazão. Devido à simplicidade de sua 

forma e dos resultados satisfatórios em aplicações práticas, a equação de Manning 

para canais abertos é utilizada intensivamente na modelagem hidrológica de cursos 

d’água (AB. GHANI et al., 2007) 

O escoamento em rios e canais é um modelo importante para o planejamento 

e obtenção de respostas nas bacias hidrográficas. Através da análise do hidrograma 

propagados em rios pode-se simular inundações em áreas urbanas. 

Paz, Collischonn e Tucci (2006) nos rios da bacia do Alto Paraguai, na região 

do Pantanal apresentaram uma metodologia de modelagem integrada rio-planície 

constituída pela combinação de um modelo hidrodinâmico unidimensional aplicado à 

calha principal do rio e um modelo tipo raster aplicado à planície. Tal metodologia foi 

aplicada ao Rio Aquidauana, entre os postos fluviométricos de Aquidauana e Porto 

Ciríaco. Foi simulado o período de dezembro de 1999 a maio de 2000, sendo 

obtidos resultados interessantes, como o abatimento do hidrograma de montante 

para jusante da ordem aproximada do observado e a permanência do hidrograma 

em Porto Ciríaco em um determinado patamar. 

A seguir são mostrados alguns métodos mais usados na propagação em rios 

e canais para obtenção dos hidrogramas. 
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A.) MODELO DE MUSKINGUM & MODELO DE MUSKINGUM-CUNGE 

O modelo de Muskingum é dos métodos mais usados para simulação do 

escoamento em rios, criado por McCarthyem em 1939 e aplicado em no rio 

Muskingum. O método calcula o hidrograma efluente amortecido na seção jusante 

no canal a partir do hidrograma afluente na seção de montante. A equação 

hidrológica de armazenamento é dada por: 

𝑆 = 𝐾  𝐼𝑒 +  1 − 𝑥 𝐼𝑠      (4) 

Onde: 

  S - Armazenamento; 

𝐼𝑒  - Vazão de entrada;  

𝐼𝑠 - Vazão de saída;  

x - Coeficiente de peso na vazão;  

K - Coeficiente que representa o tempo médio da onda entre montante e 

jusante.  

Derivando a eq. (4) e substituindo na equação da continuidade, resulta na 

seguinte equação: 

𝑄𝑡+1 = 𝐶1𝐼𝑡+1 + 𝐶2𝐼𝑡 + 𝐶3𝐼𝑡        (5) 

Onde: 

𝐶1 =
−𝐾𝑋 + ∆𝑡

2 

𝐾 1 − 𝑋 + ∆𝑡
2 

 ;   𝐶2 =
𝐾𝑋 + ∆𝑡

2 

𝐾 1 − 𝑋 + ∆𝑡
2 

 ;  𝐶3 =
𝐾 1 − 𝑋 − ∆𝑡

2 

𝐾 1 − 𝑋 + ∆𝑡
2 
 

A expressão pode ser resolvida através do ajustes dos parâmetros pelo 

Método da Laçada, Mínimos Quadrados e Otimização dos parâmetros. 

O método da Laçada é baseado na plotação do gráfico armazenamento 

versus vazão ponderada, variando o valor de X. O valor de X é determinado quando 
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a função biunívoca se aproximar de uma laçada. O valor de K é determinado pela 

cotangente da declividade da reta ajustada à laçada. 

O método dos Mínimos Quadráticos é determinado pela minimização da 

diferença quadrática entre o armazenamento observado e calculado. 

O método da Otimização os parâmetros é resolvido pela minimização da 

função objetivo de armazenamento cuja função possui as seguintes restrições 

0 ≤ 𝑋 ≤ 0,5 e 2𝑋 ≤ ∆𝑡
𝐾 ≤ 2(1 − 𝑋). 

No modelo de Muskingum-Cunge os parâmetros K e X são determinados em 

função das características físicas do canal, uma vez que no método de Muskingum 

esses parâmetros são difíceis de estimar. Os valores K e X são expressos da 

seguinte forma. 

𝐾 =
𝐿

𝑚𝑉0
      (6) 

 

𝑋 = 0,5  1 −
𝑄0/𝑇0

𝑆0𝑚𝑉0𝐿
           (7) 

Onde: L - Comprimento do canal; 

m - Expoente da seção A quando se dispõe de uma relação de canais abertos 

do tipo     𝑄 = 𝑒𝐴𝑚 ; 

 V0 - Velocidade média no canal, correspondente à vazão de referencia; 

 Q0 - Vazão de referência; 

 T0 - Largura máxima do canal correspondente a vazão de referência; 

 S0 - Declividade longitudinal do canal. 

Com os parâmetros K e X determinados obtêm-se os coeficientes C1, C2, e C3 

pelas equações do método de Muskingum e então se calcula o amortecimento do 

hidrograma afluente no canal. 
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Embora os métodos apresentarem semelhanças, os dois métodos 

conceitualmente são diferentes. Enquanto o método de amortecimento de 

Muskingum é baseado em características hidrológicas, o método de Muskingum-

Cunge de amortecimento é hidráulico baseado nas equações de Saint Venant 

(CANHOLI, 2005). 

 

B.) MODELO ONDA CINEMÁTICA 

O modelo da onda cinemática é regido pelas forças de atrito e gravidade e na 

translação da onda não há efeito de armazenamento. A onde cinemática simula 

apenas os efeitos de montante, desconsiderando as influências que ocorrem em 

jusantes nos rios e canais que ocorrem nos afluentes de rios, lagos, estuários e 

oceanos. 

No modelo da onda cinemática em rios existe uma relação biunívoca entre a 

vazão e o nível de água na seção. Este relação é expressão por uma função do tipo 

𝐴 =  𝑎. 𝑏  que combinado com a equação de Chezy resulta em: 

𝑄𝑠 =  𝐶. 𝑎. 𝑏 𝑅𝑆𝑂 .       (8) 

Onde: Qs - Vazão na seção; 

h - Nível de água;  

C - Coeficiente de Runoff;  

R - Raio hidráulico;  

So - Declividade de fundo;  

a e b - São parâmetros de ajustes. 
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C.) MODELO DA ONDA DIFUSA 

O modelo da onda cinemática ao considerar o termo de pressão na equação 

passa a considerar os efeitos de jusantes em rios, chamando-se assim de Modelo 

de Difusão. A solução na forma diferencial é expressa a seguir. 

2

2

x

Q
D

x

Q
C

t

Q














      (9) 

Onde: 

C - Termo de celeridade 
A

Q
C




  responsável pela translação da onda;  

D - Termo de difusidade 
0

0

2 SB

Q
D


  responsável pelo amortecimento da onda. 

 

D.) MODELO HIDRODINÂMICO 

O modelo hidrodinâmico tem uma representação completa do escoamento em 

rios, pois não são desconsiderados nenhum dos seus termos da equação. Ao 

contrário dos outros modelos este não apresenta solução analítica. A solução é feita 

através de métodos numéricos por elementos finitos ou diferenças finitas. Estas 

soluções são feitas a partir da discretização do rio, exigindo um conhecimento da 

variação espacial dos seus parâmetros, Tucci (2005) cita os principais parâmetros: 

 Uniformidade: O rio ao longo do seu trecho sofre varias modificações: 

largura, profundidade, rugosidade, declividade, mudança de seção entre os 

trechos retilíneos e curvos. Esses parâmetros devem está bastante 

representados em cada seção para que a equação possa considerar os 

efeitos morfológicos na simulação do escoamento. 

 Condições internas: Deve-se considerar qualquer modificação que afete o 

fluxo de água como: barragens, pilares de pontes e estreitamentos. 
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 Seção transversal: As seções transversais são feitas com o levantamento 

batimétrico e são caracterizadas em função dos seguintes parâmetros: em 

área molhada, largura, raio hidráulico, perímetro, profundidade. 

 Declividade: A declividade média pode ser estimada através da declividade 

do nível de água em estiagem, pois a declividade de fundo é 

aproximadamente igual a declividade da linha de água. 

 Rugosidade: A rugosidade varia com a profundidade da seção devido as 

mudanças das características do leito, como a presença de vegetação. Essa 

variação de rugosidade é mais acentuada quando a grande variação do nível 

da água, caso contrário adota-se uma rugosidade média. 

 

3.4 Estrutura dos modelos hidrológicos 

A estrutura do modelo hidrológico precipitação-vazão é dividida em cinco 

principais itens: Discretização da bacia hidrográfica, variáveis temporais, estrutura de 

integração dos processos, aquisição de dados físicos da bacia e determinação dos 

parâmetros. 

 

A.) DISCRETIZAÇÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA. 

Esse modelo compreende na subdivisão espacial da bacia para melhor 

representação e pode ser elaborados das seguintes formas: 

 Concentrado: Consiste da representação dos processos hidrológicos 

concentrados no espaço. Esse modelo é usado para pequenas bacias onde 

há pequena variabilidade espacial dos parâmetros e variáveis da bacia de 

estudo.  

 Distribuído: Essa discretização pode ser feita por sub-bacias ou por módulos. 

A discretização por sub-bacia permite a inserção de dados e parâmetros 

físicos que variam por local de interesse na bacia. A discretização por modulo 
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é representada por formas geométricas como quadrados, retângulos e 

triângulos. Esse modelo como apresenta uma variabilidade espacial 

detalhada dos processos hidrológicos maiores que os modelos anteriores 

requer um maior número de dados de entrada, mas apresentam resultados 

detalhados e mais representativos da área de estudo. 

Os modelos hidrológicos distribuídos procuram representar a variabilidade 

espacial dos processos hidrológicos, além da variabilidade temporal. A sua 

aplicação só teria sentido, entretanto, quando a distribuição espacial dos processos 

ou grandezas físicas fosse conhecida. Na modelação chuva-vazão de muitas bacias 

isto é comum, pois as informações normalmente disponíveis não abrangem todos os 

processos envolvidos, restringindo, muitas vezes, a utilização do enfoque distribuído 

somente na consideração da influência do tipo de ocupação do solo na produção de 

escoamento e na consideração do papel da topografia na definição dos caminhos de 

fluxo superficial (SILVEIRA; DESBORDES, 1999). 

O aumento da discretização espacial, pelos modelos distribuídos, permite um 

detalhamento maior da variabilidade espacial das características da bacia tornando 

o processo hidrológico mais complexo e a obtenção dos resultados mais precisos. 

Park et al. (2008), analisou o nível de discretização espacial de sub-bacias 

para simulação do escoamento das águas pluviais. O estudo visou identificar o nível 

de processamento adequado de resolução espacial para a aplicação do modelo 

SWMM em uma área urbana. Usando a técnica de sobreposição de GIS, a divisão 

das sub-bacias foi definida partir dos seguintes critérios: inclinação da superfície do 

terreno, direção dos condutos de águas pluviais e o tipo cobertura da superfície do 

terreno. Foram analisados três cenários com níveis de resolução diferentes bem 

como o número de ligações de águas pluviais para a aplicação no SWMM. No 

resultado verificou-se que o efeito da resolução espacial no escoamento superficial 

não é significativo. Em geral o escoamento nas sub-bacias e o escoamento total 

foram ligeiramente afetados pela resolução espacial. 

Bonnifait et al. (2009), utilizou um modelo hidrológico e hidráulico distribuído 

para simular um evento de chuva extrema nos dias 8 e 9 de setembro de 2002 que 

ocorreu na região de Gard na França. Através do modelo n-Topmodel foi comparado 
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os dados coletados com observados em campo após a chuva. O modelo distribuído 

mostrou-se potencialmente eficaz na avaliação e análise das vazões de 

escoamento. 

Reed, Schaake e Zhang (2007) com o objetivo de melhorar a precisão das 

previsões de inundação usou um modelo hidrológico distribuído em Oklahoma e 

Arkansas, EUA. No estudo simulou 10 bacias com oito anos de dados contínuos de 

vazões e 247 eventos individuais de vazão de pico. Os resultados se mostraram 

positivos e fornecem uma correção para reduzir erros sistemáticos no modelo 

previsto de vazão. 

 

B.) VARIÁVEIS TEMPORAIS. 

As variáveis temporais no ciclo hidrológicos são: a precipitação, a 

evapotranspiração potencial e vazão. 

 Precipitação: É a principal variável de entrada e representa o volume de 

chuva por unidade de área. Além de ser uma variável em função do tempo 

também apresenta variabilidade espacial. A disponibilidade dessa variável é 

razoável dependendo do foco de estudo. 

 Evapotranspiração: Essa variável é estimada através de dados de 

evaporação e climatológicos. A variabilidade espacial não é tão significante 

como o da precipitação e apresenta pouca disponibilidade  de dados. 

Verificando os dados diários de precipitação pluvial de 19 estações 

meteorológicas do Estado de São Paulo, Camargo et al. (2001) concluíram que há 

grande variabilidade espacial nas precipitações, visto os baixos valores de r², 

especialmente a partir de 20 quilômetros e nos meses de verão, quando há 

predomínio de chuvas convectivas. Os autores ainda sugerem a distância de 10 

quilômetros como limite máximo de espaçamento entre os postos pluviométricos. 

Zhang et al. (2008), investigou padrões espaciais e temporais das tendências 

da precipitação máxima na bacia hidrográfica Yangtze. Os resultados da pesquisa 

indicam mudanças de precipitação máxima de padrões estáveis em relação à 

tendência significativa aumentando/ diminuindo na década de 1970. Com relação à 
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variabilidade anual, os dias chuvosos estão diminuindo e a intensidade de 

precipitação está aumentando, o aumento significativo da intensidade da 

precipitação foi detectado na média e baixa bacia do Rio Yangtze. O número de dias 

de chuva com precipitação diária superior a percentil 95 e 99 e intensidades de 

precipitação relacionados estão em tendência crescente no verão.  

Alijani, O’Brien e Yarnal (2007), aplicaram métodos geoestatísticos para 

análise espacial da precipitação diária de chuva em 90 estações que estão 

distribuídas no Irã. Os resultados mostram que diariamente a precipitação tende a 

ser irregular e intensa em grande parte do Irã e que uma parcela 

desproporcionalmente grande da precipitação anual vem de um pequeno número de 

alta intensidade a eventos extremos de chuva. Análise da concentração da 

precipitação diária confirma que eventos extremos são amplamente distribuídos em 

todo o país, com mais de 20% da área exposta ao risco de chuva extrema. As áreas 

que eventos extremos mais freqüentes são as áreas quentes, secas da costa sul e 

as encostas ocidentais do principal faixa norte-sul, as montanhas de Zagros. Mesmo 

as partes mais chuvosas do país ao longo da costa do Mar Cáspio observam uma 

quantidade significativa de sua chuva de alta intensidade e eventos extremos. A 

análise de validação cruzada suporta a confiabilidade e a precisão da modelo 

geoestatístico. 

Dados de precipitação e vento obtidos a partir de uma rede pluviômetros em 

uma bacia semi-árido 4,4 ha foram utilizados como entrada para um modelo 

distribuído chuva-vazão. Foi mostrado que a direção do vento e velocidade têm um 

impacto relativamente pequeno sobre a taxa de pico e volume de escoamento para 

baixo relevo de bacias hidrográficas. No entanto, mesmo nesta pequena escala, a 

variabilidade espacial de precipitação pode se traduzir em grandes variações no 

escoamento modelado. Foram simulados cinco modelos utilizando a entrada de um 

dos cinco medidores de chuva de gravação, um de cada vez, o coeficiente de 

variação para a taxa de pico e volume de escoamento variaram de 9 a 76% e 2-

65%, respectivamente, ao longo de oito eventos extremos chuva. A suposição da 

precipitação uniforme, considerando um único pluviômetro, pode levar a grandes 

incertezas na estimativa de escoamento (FAURES et al., 1995). 
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Desa e Niemczynowicz (1996) analisaram as características espaciais e 

temporais da chuva na Malásia.  Com os resultados puderam observar que a 

variabilidade espacial da chuva apresentou coeficientes de correlação maiores para 

distancias menores e vice-versa. Na análise temporal ocorreram resultados 

parecidos, porém não evidenciavam tanto as relações. 

 

C.) ESTRUTURA DE INTEGRAÇÃO DOS PROCESSOS. 

A estrutura de integração dos processos é a caracterização do ciclo 

hidrológico que se dividi em escoamento superficial, escoamento subterrâneo e 

escoamento no rio. A Figura 4 ilustra os tipos de escoamentos na bacia e a Figura 5, 

os processos de cada parte do modelo hidrológico. 

   Figura 4 – Tipos de escoamento na bacia hidrográfica 

 
    Fonte: Autor. 
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    Figura 5 – Processos dos modelos hidrológicos 

 
     Fonte: TUCCI (2005). 

 

D.) AQUISIÇÃO DE DADOS FÍSICOS DA BACIA. 

A caracterização física da bacia resulta numa grande quantidade de dados, e 

se o modelo tiver uma discretização distribuída por módulos apresentará uma 

grande variabilidade de informações espaciais. Podemos citar as principais as 

características de uma bacia: drenagem, declividade, chuva, solo, cobertura e 

altitude.  

As características físicas de uma bacia hidrográfica são elementos de grande 

importância em seu comportamento hidrológico, existindo uma estreita 

correspondência entre o regime hidrológico e estes elementos, sendo de grande 

utilidade prática seu conhecimento (VILLELA; MATTOS, 1975 apud CURTARELLI, 

2009). 
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Merz e Bárdossy (1998) realizaram um estudo em uma pequena bacia 

hidrográfica em Neuenburger Pfad no sudoeste da Alemanha. Experimentos de 

campo revelaram que vários processos hidrológicos e parâmetros podem mostrar 

variabilidade espacial considerável. Ao modelar o processo de escoamento de 

chuva, a influência da variação sobre o escoamento deve ser avaliada. Para fins de 

regionalização, é uma importante questão se e como esta variabilidade se reflete no 

comportamento em uma escala maior. A influência da variabilidade espacial no 

hidrograma depende do tamanho da contribuição área. 

Segundo Christofoletti (1980) apud Curtarelli (2009), o estudo hidrológico e 

das características físicas de uma bacia hidrográfica tem aplicação nas seguintes 

áreas: escolha de fontes para abastecimento de água; projeto e construções de 

obras hidráulicas; projetos de drenagem; irrigação; regularização de corpos d’água e 

controle de inundações; controle da poluição; controle de erosão; navegação; 

aproveitamento hidroelétrico; operação de sistemas hidráulicos complexos; 

recreação e preservação do meio ambiente e preservação e desenvolvimento da 

vida aquática. 

Souza et al. (2008)  estudou as características fisiográficas da sub-bacia do 

rio Natuba em Pernambuco. A partir de dados disponíveis foi construído um banco 

de dados geográficos para a área de estudo. Com o auxilio do programa ArcGis 9.1 

foi elaborado informação sobre hidrografia, geologia, relevo, solos, clima e 

vegetação local, incluindo os tipos de uso da terra. O autor ressaltou que o estudo 

das características fisiográficas da bacia é de grande relevância, porque tais 

informações servirão de base para próximas pesquisas na região. 

Umas das ferramentas para a coleta dessas informações é o Sistema de 

Geográfico de Informação e Sensoriamento Remoto na qual consiste num sistema 

que as informações dos modelos hidrológicos são representadas por layers e 

permite estimar e simular as características da bacia por módulos distribuídos. 

Os Sistemas de Informações Geográficas (SIG) e o Sensoriamento Remoto 

são uma importante ferramenta de aplicação em recursos hídricos. Esse instrumento 

é de grande auxilio no planejamento urbano proporcionando uma analise 
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sistematizada de abordagem espacial das características físicas das bacias 

hidrográficas. 

Chen, Hill e Urbano (2009), desenvolveram um modelo de inundação urbano 

baseado em SIG. O modelo consiste em dois componentes: um componente de 

escoamento de chuva-vazão e um componente de inundação. O modelo calcula a 

inflitraçao pelo método de Grenn-Ampt, considera as propriedades do solo e infra-

estrutura de drenagem. Os estudo foi realizado no campus universitário urbano em 

Memphis, Universidade de Memphis, Tennessee. 

Furtini, Ferreira e Sampaio (2007), realizaram uma análise temporal da 

permeabilidade da superfície na sub-bacia do Centenário por meio de fotografias 

aéreas verticais e SIG comparando os períodos nos anos de 1971, 1986 e 1999. A 

permeabilidade da superfície urbana foi obtida pela análise da ocupação dos 

quarteirões por área construída ou pavimentada. Os resultados permitiram verificar 

que a permeabilidade da superfície decaiu de 1971 para 1999. Nestes anos a área 

urbana cresceu reduzindo a permeabilidade do solo da sub-bacia. Concluiu-se que a 

urbanização causou impactos na superfície da sub-bacia.  

Nascimento e Heller (2005) comentam que os impactos físicos de maior 

monta estão relacionados com aumentos em volumes e velocidades de escoamento 

e com reduções de recarga de aqüíferos decorrentes da impermeabilização de 

superfícies, implantação de canais artificiais (redes de microdrenagem), 

canalizações de cursos d’água, entre outras ações. Os impactos de natureza física 

têm resultado em aumentos de freqüência e gravidade de inundações, intensificação 

de processos erosivos com aumento da produção, transporte e deposição de 

sedimentos, mudança na morfologia fluvial e impactos sobre os ecossistemas 

aquáticos causados por alterações em variáveis hidráulicas que caracterizam o 

escoamento (velocidades, profundidades, vazões).  

 

E.) DETERMINAÇÃO DOS PARÂMETROS 

Os modelos hidrológicos chuva-vazão possuem parâmetros que caracterizam 

as bacias hidrográficas. A medição desses parâmetros muitas vezes não é 
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determinada diretamente em campo em função do custo e disponibilidade de tempo. 

O objetivo da calibração é encontrar os valores dos parâmetros utilizados na 

modelagem que permitam uma boa representação do comportamento hidrológico da 

bacia hidrográfica. 

Alguns parâmetros podem ser determinados com base nas características 

físicas, mas outras são ajustadas com base em dados observados das variáveis de 

entrada e saída. Esses parâmetros podem ser estimados através de otimização. 

Os modelos de transformação chuva-vazão possuem diversos parâmetros 

que caracterizam o sistema a ser representado. Muitos desses parâmetros não 

podem ser medidos ou não são monitorados em determinadas bacias hidrográficas, 

portanto devem ser estimados ou obtidos através do processo de calibração. 

Segundo Germano, Tucci e Silveira (1998), as bacias urbanas apresentam 

dificuldades adicionais para estimativa da vazão, devido ao seguinte: (i) existe um 

reduzido número de postos fluviométricos em áreas urbanas por causa de 

dificuldades em estabelecer uma curva de descarga, nos efeitos de jusante na seção 

de medição e na manutenção de operação de um posto sujeito a muito vandalismo; 

(ii) as séries hidrológicas em bacias urbanas em desenvolvimento não são 

homogêneas, devido as alterações no uso do solo que influenciam a vazão 

resultante. 

Os modelos hidrológicos precipitação-vazão como: MIT, SCS e IPH II, 

descritos respectivamente por (LECLERC; SCHAAKE, 1973 apud GERMANO; 

TUCCI; SILVEIRA, 1998; GERMANO; TUCCI; SILVEIRA, 1998; TUCCI; ORDONEZ; 

SIMÕES, 1981), têm sido utilizados para minimizar este tipo de problema. Esses 

modelos utilizam a precipitação existente na bacia para estimar a vazão, e 

necessitam de informações históricas do local ou de outras bacias, com 

características semelhantes para estimar os parâmetros que geralmente compõem a 

estrutura dos mesmos. 

A calibração pode ser definida como o processo de busca dos valores ótimos 

dos parâmetros do modelo hidrológico, ou seja, é um processo de otimização no 

qual as variáveis de decisão são os parâmetros do modelo (BRAVO et al., 2007).  
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A calibração é um processo que consiste em aproximar os dados simulados 

com os dados observados empiricamente, tais como hidrograma e volume escoado. 

A calibração é feita através da minimização ou maximização de uma função (objetivo 

ou multi-objetivo) dos desvios entre os dados observados e calculados. 

Umas das técnicas existentes de calibração é a calibração manual por 

tentativa e erro. É um processo iterativo, na qual o usuário modifica manualmente o 

conjunto de parâmetros até encontrar valores satisfatórios para os desvios. 

Buscando aceleração e maior eficiência do processo de calibração, foram 

desenvolvidas inúmeras técnicas de otimização apoiadas pelo uso intensivo de 

computadores, caracterizando a calibração automática dos parâmetros. 

A calibração automática de modelos chuva-vazão utiliza funções objetivo que 

avaliam o desempenho da simulação, comparando hidrogramas de saída 

observados e calculados. A literatura especializada apresenta diversas funções 

objetivo que podem ser utilizadas durante o processo de calibração, cabe aos 

usuários escolher aquela que melhor se adéqua ao problema em questão (BRAVO 

et al., 2007; PORTO et al., 2008). Quando somente uma função objetivo é 

analisada, chamamos o processo de calibração de objetivo único, porém, pode-se 

optar pela utilização de diferentes funções objetivo combinadas ou simultaneamente, 

neste caso, calibração multi-objetivo. 

A calibração mono-objetivo utiliza o método de Rosenbrock, a técnica usa o 

método de busca local para otimizar a função objetivo. 

Collischonn e Tucci (2003) apresentaram um método de calibração 

automática que simplifica o processo de calibração, mas mantém algumas 

características desejáveis da calibração manual, em especial a consideração de 

várias funções objetivo ao mesmo tempo. Apresentaram-se resultados utilizando o 

modelo IPH2 em uma bacia de 989 km² no estado de Santa Catarina, considerando, 

ao mesmo tempo, até três funções objetivo. Nesse trabalho foram apresentados os 

resultados e as vantagens do uso de um método multi-objetivo MOCOMUA (citados 

por YAPO; GUPTA; SOROOSHIAN, 1998), com o modelo hidrológico IPH2. Os 

resultados dos testes mostraram que a calibração automática multi-objetivo pode ser 
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equivalente a uma boa, porém exaustiva, calibração manual. A técnica do Ajuste 

Multi-objetivo dos Parâmetros de um Modelo Hidrológico permiti analisar o efeito da 

incerteza na determinação dos parâmetros sobre os hidrogramas gerados. 

O modelo IPH II (TUCCI, 1998), é um modelo hidrológico do tipo concentrado 

chuva-vazão. É composto por quatro algoritmos: perdas por evaporação e 

interceptação, separação dos escoamentos, propagação dos escoamentos 

superficial e subterrâneo e otimização dos parâmetros. É representado por seis 

parâmetros: Io, Ib, H, Ksup, Ksub, Rmax. H, Io e Ib, são parâmetros da equação de 

infiltração de Horton. Io e Ib representam as capacidades inicial e mínima de 

infiltração do solo, respectivamente. Ksub e Ksup são parâmetros de propagação do 

escoamento subterrâneo e superficial. Rmax representa a capacidade do 

reservatório de perdas iniciais. 

Conforme Tucci (1998) apud Bravo et al. (2007), o modelo IPH II é baseado 

no algoritmo de separação do escoamento desenvolvido por Berthelot, em 1970, que 

utilizou a equação da continuidade combinada com a equação de infiltração de 

Horton e uma função empírica para a percolação. Sanchez e Berthelot et al., em 

1972, e Muñoz e Tucci, em 1974, utilizaram este algoritmo para compor um modelo 

chuva-vazão. Posteriormente, Tucci et al., em 1981, utilizaram o referido algoritmo 

em conjunto com outros (perdas, escoamento superficial e subterrâneo) e 

implementaram o modelo IPH II. Finalmente, Tucci e Campana, em 1993, ampliaram 

o uso do modelo IPH II através de modificações na estrutura do algoritmo de 

escoamento superficial. 

Segundo Germano, Tucci e Silveira (1998), o modelo hidrológico IPH II tem 

sido utilizado por vários profissionais em recursos hídricos para estimativa de 

hidrogramas de cheias em bacias urbanas. No entanto, uma das principais 

dificuldades na sua utilização é a estimativa dos seus parâmetros dentro dos 

diferentes cenários. Ele utilizou o IPH II com dados hidrológicos de 28 bacias 

urbanas em 6 cidades brasileiras, representando eventos de cheia. Com base 

nessas informações e nas características das bacias foi feito a calibração das bacias 

com o objetivo de analisar os parâmetros encontrados e orientar o uso deste modelo 

para outras bacias brasileiras.  
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Collischonn e Allasia (2006) relatam que nos modelos hidrológicos nenhuma 

técnica de calibração alcança uma ótima concordância dentre os dados observado e 

calculados.  

Isso se deva ao fato de que os dados utilizados têm origem na natureza 

aleatória dos fenômenos climáticos, imprecisão dos equipamentos de medição e dos 

erros provocados falha dos equipamentos. Wagener et al. (2004) mostra quatro tipos 

de incertezas que podem existir ao simular o comportamento hidrológico das bacias, 

são eles: 

 Incertezas na medição das variáveis (dados); 

 Incertezas na estimativa dos parâmetros (resultados da calibração); 

 Incertezas na estrutura do modelo; 

 Incertezas nas condições iniciais da simulação.  

 

 Santos et al. (2001) analisaram as incertezas da distribuição temporal da 

precipitação e dos parâmetros do modelo IPH II na estimativa do hidrograma de 

projeto. A metodologia foi aplicada para uma bacia urbana de 40 km² em Porto 

Alegre para dois cenários de desenvolvimento urbano onde existiam dados 

observados: 1978-82 e 1995-97. Os resultados mostraram que o intervalo de 

confiança é significativo, como conseqüência de todas as incertezas identificadas. 

 

3.5 Utilização de softwares na drenagem 

A modelagem matemática associada à simulação é uma ferramenta 

importante na drenagem para simulação quantitativa dos modelos hidrológicos e 

hidráulicos, como a transformação da precipitação em escoamento superficial e o 

escoamento em redes de condutos e canais, respectivamente. 

As ferramentas computacionais aliadas à modelagem matemática se 

tornaram indispensáveis, através do uso de aplicativos que simulam a drenagem 

urbana promovendo uma análise abrangente nos vários campos da mesma 

(BASTOS, 2007). 
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A modelagem é uma ferramenta indispensável na área acadêmica e em 

projetos executivos. Para que se tenham bons êxitos é necessário que o modelo 

seja o mais adequado e que os dados utilizados sejam os mais próximos da 

realidade. 

 

O SOFTWARE SWMM (Storm Water Management Model) 

Para a modelagem computacional será utilizado o modelo SWMM (Storm 

Water Management Model) um sistema modular, originado em 1969 pela U.S. EPA 

(Enviromental Protection Agency), que possui um módulo de propagação 

hidrodinâmica em redes e canais abertos. O SWMM é um programa que trabalha 

com modelação do escoamento em regime unidimensional, sendo um modelo 

determinístico que trabalha com modelo de onda cinemática e hidrodinâmico. 

O modelo SWMM trabalha com a simulação de vários aspectos de qualidade 

e quantidade dos processos do ciclo hidrológico, tais como, precipitação 

escoamento superficial, evapotranspiração, infiltração, interceptação e 

armazenamento em depressões. Possui uma boa documentação sendo um dos 

programas mais utilizados na área de drenagem urbana (SIQUEIRA, 2003).   

O pacote computacional deste modelo é bastante completo, incluindo a 

resolução de problemas qualitativos e quantitativos. Huber e Dickinson (1992) 

apresentam a estrutura do modelo em nove blocos ou módulos, sendo quatro blocos 

computacionais e cinco blocos de serviços, além do bloco executivo. O bloco 

“Runoff” refere-se à transformação de chuva em vazão, o bloco “Transport”, ao 

transporte na rede de drenagem segundo o conceito da onda cinemática, o bloco 

“Extran” à modelação hidrodinâmica em condutos e canais e o bloco 

“Storage/Treatment” à qualidade das águas.  

Segundo Meller (2004), os módulos computacionais do SWMM realizam 

rotinas de cálculo para transformação chuva-vazão, propagação na rede, cálculo de 

cargas de poluentes e simulação de estruturas de controle quali-quantitativo do 

escoamento, sendo auxiliados pelos módulos de serviço. Os módulos de serviço 

organizam as ordens das simulações (Executive), dos dados de precipitação (Rain) 
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e temperatura (Temp), apresentação de gráficos (Graph) e análise estatística 

(Statistics) dos resultados. 

O módulo Runoff permite a simulação quali-quantitativa do escoamento 

gerado em áreas urbanas e sua propagação na superfície ou através de canais de 

forma simplificada. O módulo processa suas rotinas com base em dados de 

precipitação, infiltração em áreas permeáveis (modelos de Horton, Green Ampt e 

Curve Number), detenção na superfície, escoamento na superfície e em canais, 

podendo ser utilizado para simulações de eventos isolados ou contínuos. 

O escoamento superficial é obtido através de um reservatório não-linear para 

cada subárea e pode ser representado pela combinação das equações de Manning 

e da Continuidade. A resolução da equação diferencial não linear é resolvida através 

do processo iterativo de Newton-Raphson. 

Para a análise das sub-bacias, elas são subdivididas em três sub-áreas, duas 

sub-áreas são impermeáveis, com armazenamento por detenção e sem 

armazenamento por detenção, e a terceira sub-área é permeável, com 

armazenamento na depressão do solo. 

O modelo hidrodinâmico Extran propaga o escoamento utilizando as 

equações completas de Saint Venant tendo a vazão e a cota piezométrica como 

variáveis. A solução se dá através de um esquema explícito adiantado no tempo, 

segundo o método de Euler modificado. Nas simulações são utilizados intervalos de 

tempo pequenos, menores que 60 segundos, fazendo com que o tempo de 

simulação seja uma variável importante no uso do modelo (ROESNER; ALDRICH; 

DICKINSON, 1988).  

O módulo simula efeitos de jusante, fluxo reverso, fluxo a superfície livre e ou 

sob pressão. O sistema de drenagem é concebido como uma série de vínculos e 

nós. Os vínculos (links) transmitem fluxo entre os nós, sendo a variável dependente 

a vazão, os nós têm características de armazenamento, sendo a equação da 

continuidade aplicada aos nós e a equação da quantidade de movimento ao longo 

dos vínculos (links). 
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Este módulo permite a simulação de efeitos de remanso, condutos sob 

pressão, estruturas especiais como vertedores, orifícios, bombas e reservatórios. 

Extran utiliza um sistema de nós interligado para a discretização física do sistema de 

drenagem e a solução matemática por diferenças finitas para as equações 

completas de Saint Venant para fluxo não-permanente gradualmente variado. A 

versão 5.0 é a mais recente com interface Windows e disponível em 

http://www.epa.gov/ednnrmrl/swmm/.  

Segundo Silva (2007), para a realização da simulação no SWMM, é 

necessário que alguns parâmetros de entrada sejam fornecidos: 

 Dimensões e declividades da área; 

 Série de precipitações; 

 Comprimento, localização e diâmetros da rede de drenagem; 

 Localização, profundidade e cotas dos poços de visita (pivôs); 

 Porcentagem de área impermeável; 

 Modelo de escoamento; 

 Comprimento do máximo de escoamento na bacia; 

 Coeficientes de Manning; 

 Equação de infiltração a ser utilizada 

 Parâmetros da equação de infiltração; 

 Taxa de evaporação; 

 Armazenamento em depressões. 

O SWMM consiste de um modelo hidrológico hidrodinâmico que simula 

hidrogramas a partir dos dados de entrada. O software possui diversas aplicações: 

sistemas de drenagem para controle de inundações, percepção dos problemas de 
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controle de inundação e qualidade de água, fontes de geração dos poluentes para 

estudos de redução, entre outras. 

Machado (1981), Viessman e Lewis (2002) apud Collodel (2009) comparam 

os vários softwares utilizados na drenagem urbana e mostra que o programa é o 

mais completo, como mostra a Quadro 3. 

O aplicativo SWMM é amplamente utilizado em simulações de drenagem 

urbana. Algumas das aplicações são citadas a seguir. Bertoni (1998) aplicou o 

modelo SWMM para uma bacia na cidade de Rafaela, no estado de Santa Fé, região 

central da Argentina. A bacia foi discretizada obedecendo ao critério de 

homogeneidade, chegando a um total 51 sub-bacias. O modelo representou as 

condições da bacia de forma satisfatória e próximas dos dados observados.  

Garcia e Paiva (2005) avaliaram a aplicabilidade do modelo Storm Water 

Management Model (SWMM) em uma bacia hidrográfica urbana monitorada. Foi 

realizado um estudo da sensibilidade dos parâmetros e da influência do grau de 

discretização da bacia na simulação de eventos e analisadas as mudanças ocorridas 

nos hidrogramas de cheia causadas pelo processo de urbanização para a bacia 

hidrográfica do Arroio Cancela, em três períodos com dados de uso e ocupação do 

solo. O aplicativo SWMM apresentou bons resultados na simulação dos eventos 

através da calibração de seus parâmetros. Garcia e Paiva (2005) utilizaram o 

modelo SWMM também para avaliar o impacto que o processo de urbanização 

causa nos eventos de cheia na bacia urbana hidrográfica do Arroio Cancela, com 

área de 4,95 km², com monitoramento hidrológico, na cidade de Santa Maria, RS. 

Quadro 3 – Resumo das características dos modelos hidrológicos. 

Capacidade de simulação 
Modelos 

CHM ILLUDAS STORM IPHS1 SWMM 

Múltiplas sub-bacias  x x - x x 

Entrada de diversos hietogramas x - - x x 

Evaporação x - x - x 

Degelo - x x - x 

Escoamento de base x x - x x 
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Capacidade de simulação 
Modelos 

CHM ILLUDAS STORM IPHS1 SWMM 

Escoamento de superfície de áreas 
permeáveis 

x x x x x 

Escoamento de superfície de áreas 
impermeáveis 

x x x x x 

Áreas diretamente conectadas - x - - x 

Balanço hídrico entre eventos x - x x x 

Escoamento em sarjetas x x x - x 

Propagação em galerias x x x x x 

Múltiplas seções transversais - - - - x 

Escoamento sob pressão - - - - x 

Derivação - x x x x 

Estações-elevatórias - x - - x 

Armazenamento - x x x x 

Cálculo de nível - x - x x 

Cálculo de velocidades - x - x x 

Simulação contínua - - x x x 

Escolha do passo tempo x x - x x 

Cálculo de projetos x x - x x 

Código computacional disponível x x x x x 

(x) Permite a simulação; (-) Não permite a simulação 

Fonte: MACHADO (2001); VIESSMAN e LEWIS (2002) apud COLLODEL (2009). 

 

Garcia e Paiva (2005) avaliaram a discretização em uma bacia hidrográfica 

urbana, através do modelo SWMM. Na avaliação da discretização foram propostas 

três alternativas: a bacia concentrada e subdividida em sete e onze sub-bacias. Para 

a bacia concentrada os resultados obtidos não foram tão satisfatórios no ajuste dos 

hidrogramas, com coeficiente de determinação médio de 0,42. Já as bacias 

discretizadas, em sete e onze sub-bacias proporcionaram uma melhor 

representatividade dos processos hidráulicos e hidrológicos ocorridos na região 

estudada, com coeficientes de correlação maiores que 0,92. 
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Bastos (2007) avaliou o modelo SWMM para as bacias hidrográficas urbanas, 

Alto da Colina e Sítio do Tio Pedro em Santa Maria-RS, através da variação os 

parâmetros envolvidos na calibração, buscando a melhor representação dos 

processos envolvidos no escoamento pluvial. 

Jang et al. (2007) avaliou o impacto hidrológico num sistema de drenagem 

urbana. Através do SWMM foi comparado as condições pré e pós-desenvolvimento 

para um local Os resultados apresentou-se melhoras na área urbana para a 

correção da vazão de pico. 

Denault, Millar e Lence (2006), utilizaram o SWMM para verificar a sobrecarga 

de vazões nos sistemas de drenagem. Em uma bacia hidrográfica do Canadá com 

4,4 Km² de área de drenagem e uma taxa de impermeabilidade de 45% foi verificado 

o impacto causado pelo aumento da intensidade das chuvas de curta duração. Na 

metodologia foi considerado os cenários de chuvas para os anos de 2020 e 2050, 

determinadas a partir de regressão linear das series anuais. 

Hsu, Chen e Chang (2000), simularam uma inundação numa bacia urbana 

com sistema de galerias água pluviais causados pelo excesso de vazão. O SWMM 

foi adotado para calcular o escoamento através do sistema de águas pluviais e os 

hidrogramas. Os resultados mostraram-se satisfatórios para  a simulação das áreas 

inundáveis. 

Campbell e Sullivan (2002) utilizaram o SWMM para simular o fluxo e 

mudanças de nível de água com o tempo para uma parte de Stephens Gap Cave em 

Jackson County, Alabama. O objetivo da simulação foi estimar as perdas de fluxo da 

superfície. SWMM produziu soluções estáveis com baixos erros. 

Zaghloul (1983) apud Bastos (2007) realizou um trabalho com o modelo 

SWMM, verificando uma análise de sensibilidade para os parâmetros dos blocos 

Runoff e Transport. Ele também investigou qual o nível de discretização que deve 

ser empregado na bacia hidrográfica. Para a análise de sensibilidade do bloco 

Runoff Zaghloul encontrou que o parâmetro mais sensível é a porcentagem de área 

impermeável, onde um aumento nesta percentagem tende a um acréscimo linear no 

pico e no volume do hidrograma. O segundo parâmetro com maior sensibilidade é a 
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largura do escoamento superficial, devendo-se ter cuidado na estimação desta 

largura. 

Barco et al. (2008) calibrou os parâmetros da bacia urbana de Creek Ballona, 

localizado no Sul da Califórnia Utilizou-se um método de otimização para calibração 

dos parâmetros com 10 dados de chuva intensa. A análise de sensibilidade mostrou 

a influencia dos parâmetros no modelo, os resultados foram mais sensíveis a 

impermeabilidade e a depressão de armazenamento, e menos sensíveis a 

rugosidade para o escoamento superficial. Os hidrogramas calculados obtiveram 

bastante precisão comparada com os hidrogramas observados. 

 

O SOFTWARE WIN_IPH2 

O programa WIN_IPH2 é versão mais recente do modelo chuva-vazão IPH II 

permite a calibração manual e a automática do modelo para simulação de séries 

contínuas e eventos isolados. Nessa nova versão apresenta os resultados através 

de gráficos e animações. 

O modelo hidrológico IPH II é um modelo hidrológico chuva-vazão, do tipo 

concentrado, desenvolvido no Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul. Esse modelo tem sido utilizado por vários 

profissionais em recursos hídricos para estimativa de hidrogramas de cheias em 

bacias urbanas. No entanto, uma das principais dificuldades na sua utilização é a 

estimativa dos seus parâmetros dentro dos diferentes cenários. 

Segundo Bravo et al. (2007) o programa WIN_IPH2  utiliza o algoritmo 

MOCOM-UA (Multi-Objective Complex Evolution Method – University of Arizona); 

Yapo et al. (1998) para a calibração automática multi-objetivo do modelo IPH II 

considerando duas funções-objetivo. O algoritmo MOCOM-UA é a versão multi-

objetivo do algoritmo SCE-UA (DUAN et al., 1992). Trata-se de um algoritmo 

evolutivo com características semelhantes a um algoritmo genético multi-objetivo. Já 

para a calibração manual é realizada pelo usuário, em um processo de tentativas, 

utilizando valores dos parâmetros medidos em campo, ou ainda arbitrando valores 

até que o resultado obtido seja considerado satisfatório.   



 
 

43 
 

Silva et al. (2008) com o modelo do IPH II realizou a calibração a análise de 

sensibilidade dos parâmetros para o método de Muskingum-Cunge. Para realizar 

esta análise de sensibilidade, procurou-se o evento melhor simulado com o primeiro 

modelo, variando um a um os parâmetros de entrada. Nestas variações, os valores 

de entrada dos parâmetros foram alterados de 10 em 10% do valor calibrado, 

chegando até uma alteração de 50% do valor do parâmetro, tanto para positivo 

quanto para negativo. Foi calculado também o índice de sensibilidade para cada 

parâmetro, no intuído de quantificar a sensibilidade dos parâmetros do modelo IPH 

II. 

Bravo et al. (2007), Germano, Tucci e Silveira (1998), descrevem que o 

modelo IPH II é dividido nos seguintes algoritmos: 1. Perdas através da evaporação 

e interceptação; 2. Separação de escoamentos; 3. Propagação do escoamento 

superficial; e 4. Propagação do escoamento subterrânea. 

 

1. Perdas por evaporação e intercepção: A evaporação potencial é retirada da 

precipitação quando for inferior a esta e, em caso contrário, a evaporação potencial 

não satisfeita é atendida pelo reservatório de intercepção (cobertura vegetal e 

depressões). Quando esse último reservatório está totalmente esgotado, o déficit de 

evaporação potencial passa a ser atendido pela água contida no solo. Quando a 

precipitação é maior que a evaporação potencial, a diferença é retida por 

intercepção até que sua capacidade máxima Rmáx seja satisfeita. A precipitação 

restante é finalmente utilizada no algoritmo de infiltração para o cálculo dos volumes 

superficial e percolado. Uma parte da precipitação resultante, devido às áreas 

impermeáveis, é escoada apenas superficialmente, sem passar pelo algoritmo de 

infiltração. O parâmetro utilizado para definir a porcentagem de área impermeável na 

bacia é representado por IMP. 

2. Separação do escoamento: A equação da continuidade, aplicada à zona 

superior do solo, e é dado pelo armazenamento na camada superior do solo S, na 

qual S é a diferença taxa de infiltração I pela percolação T. Para representar I e T, o 

modelo faz uso, respectivamente, das equações de Horton e Berthelot. 

3. Propagação do escoamento superficial: A propagação do escoamento 

superficial no modelo é feita através do método de Clark, que utiliza os parâmetros 



 
 

44 
 

tempo de concentração (tc) e o histograma tempo-área. Esses parâmetros podem 

ser calibrados ou mantidos fixos, de acordo com a disponibilidade de informações 

sobre as características físicas da bacia. Adicionalmente, para se levar em 

consideração o efeito do armazenamento na bacia, o modelo utiliza a teoria do 

reservatório linear simples, caracterizada pelo parâmetro Ks, que representa o 

tempo de retardo do escoamento superficial. Para a propagação do escoamento 

superficial é necessário definir também o percentual de área impermeável (Aimp) na 

bacia hidrográfica.  

4. Propagação do escoamento subterrânea: A propagação do escoamento 

subterrâneo é realizada através do modelo reservatório linear simples, caracterizado 

pelo parâmetro Ksub, que representa o tempo médio de esvaziamento do reservatório 

de escoamento subterrâneo. O modelo IPH II foi originalmente desenvolvido para 

simulação de eventos, entretanto, para simulação de séries contínuas de longo 

período, os autores introduziram um parâmetro adicional denominado α. Esse 

parâmetro participa do processo de separação do escoamento nos casos em que a 

precipitação é menor que a capacidade de infiltração.  

No Quadro 4 são apresentados e resumidos os parâmetros do modelo que 

necessitam ser calibrados. 

Quadro 4 – Parâmetros do IPH II 

Parâmetro Restrição Sentido físico atribuído 

I0 (mm/Δt) I0 > Ib 
Capacidade de infiltração quando o solo está com 
armazenamento correspondente à capacidade de campo 

Ib (mm/Δt) I0 > Ib Capacidade mínima de infiltração 

H 0 < H < 1 
Mede a convexidade da curva de infiltração (quando H 
tende a 1, o decaimento dessa curva é lento) 

Ks (Δt) Ks < Kb 
Tempo médio de esvaziamento do reservatório do 
escoamento superficial 

Kb (Δt) Kb > Ks 
Tempo médio de esvaziamento do reservatório do 
escoamento subterrâneo 

Rmáx (mm) Rmáx < 0 Capacidade máxima do reservatório de interceptação 

Fonte: SANTOS et al. (2001).   
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Rmáx representa as perdas iniciais que variam com as características da bacia 

hidrográfica e também com as condições antecedentes ao evento.  

I0, Ib e H são os parâmetros da equação de Horton de infiltração de água solo 

e faz parte do algoritmo de separação do escoamento. Os parâmetros I0 e H definem 

a capacidade máxima de umidade do solo (= -I0//lnH), enquanto que Ib define a 

capacidade máxima da percolação. 

Os parâmetros Ks e tc determinam a propagação superficial. O parâmetro Ks, 

que é o tempo de retardo do escoamento superficial, depende do tempo de 

concentração da bacia, do armazenamento e da celeridade da onda, que é função 

da vazão de pico. O tempo de concentração define o histograma tempo-área e pode 

ser estimado previamente por expressões adequadas ao sistema que está sendo 

estudado. 

O parâmetro Ksub representa o tempo médio de esvaziamento do reservatório 

de escoamento subterrâneo. Este parâmetro pode ser estimado a partir da recessão 

dos hidrogramas observados. 

Germano, Tucci e Silveira (1998) constataram que os parâmetros de 

infiltração I0 e H são muito sensíveis, mas seus valores podem variar muito entre 

bacias. O parâmetro Ib apresentou pequena variação e pouca sensibilidade, 

permitindo a adoção de valores médios. As bacias com alto índice de urbanização 

ou com solo em condições de saturação, apresentam pequenos valores para Rmáx, 

como se mostrou pouco variável de evento para evento, pode ser fixado em cada 

bacia de acordo com critérios de projeto. Bacias com vegetação e/ou grandes 

depressões, devem possuir valores altos, seu valor é quase nulo quando o evento 

selecionado ocorre após um período chuvoso. Esse parâmetro é ajustado através da 

análise dos volumes observados e calculados. Os parâmetros Ks e tc têm forte 

influencia nos picos das cheias, podem ser descritos com base em informações 

fisiográficas e de ocupação do uso do solo. O parâmetro de água subterrânea Ksub 

mostrou-se pouco sensível para a simulação de cheias, como era esperado. 
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O SOFTWARE ABC6 – ANÁLISE DE BACIAS COMPLEXAS 

O programa de Análise de Bacias Complexas ABC6 foi desenvolvido pelo 

Departamento de Engenharia Hidráulica e Sanitária da Escola Politécnica da 

Universidade de São Paulo. O programa passou por varias atualizações ao longo 

dos anos, apresentando sua sexta atualização no ano de 2000 na versão 1.29. O 

Quadro 5 apresenta a evolução do software. 

Quadro 5 - Histórico do Modelo ABC. 

Atualização Versões Ano 

ABCx Versões Preliminares 1985 

ABC4 Versão DOS – Bacia única. 1990 

ABC5 Versão Windows – Bacias múltiplas. 1996 

ABC6 Versão Windows ActiveX – Bacias múltiplas. 2000 

Fonte: SILVEIRA (2010). 

 

A partir de eventos selecionados o programa calcula hidrogramas de 

escoamento superficial através de um modelo de transformação chuva-vazão. 

Silveira (2010) cita as principais funções executadas pelo ABC 6: 

 Interfaces de entrada e saída gráficas, permitindo a análise de várias bacias 

hidrográficas interligadas, através da criação de uma topologia esquemática 

na tela. 

 Determinação de chuvas de projeto (distribuição espacial e temporal) para os 

períodos de retorno escolhidos pelo usuário; 

 Cálculo de hidrogramas de cheia, a partir da chuva de projeto em função das 

características físicas da bacia hidrográfica; 

 Composição e caminhamento das ondas de cheia pelas bacias (por 

reservatórios e canais naturais e artificiais); 

 Pré-dimensionamento de reservatórios de controle de cheias; 

 Pré-dimensionamento de largura de vertedores de soleira livre; 
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 Formulação de alternativas e análise de cenários por parte do usuário. 

Os dados de entrada para determinação dos hidrogramas na bacia são: 

dados da bacia, precipitação e infiltração. Os dados de entrada da bacia 

correspondem as características físicas da bacia, tempo de concentração e 

características do rio ou canal. Os dados de precipitação são determinados a partir 

de curvas IDF (Intensidade-duração-frequência) ou podem ser inseridos a partir de 

eventos registrados em pluviômetros. Para simulação da infiltração de água no solo, 

o programa disponibiliza quatro métodos: Horton, Green-Ampt, Índice Φ e SCS. A 

Figura 6 mostra uma rede esquemática de entrada completa de dados no programa. 

 Figura 6 – Entrada de dados do programa ABC6. 

 
           Fonte: ZAHED FILHO e MELLO JUNIOR (2010). 

 

Tempo de concentração é o tempo que leva para que toda a bacia contribua 

para o escoamento superficial ou o tempo que uma chuva no ponto mais distante 

alcance o exutório. Há várias fórmulas empíricas para calcular o tempo de 

concentração. O Quadro 6 apresenta as principais equações usadas no software 

ABC6 para determinar o tempo de concentração. 
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  Quadro 6 – Fórmulas empíricas para o tempo de concentração. 

Fórmula Equação  

Fórmula de Kirpich 𝑡𝑐 =  0, 019. 𝐿0,77 𝑆0,385  (10) 

Fórmula SCS Lag-1975 
𝑡𝑐 =  0,0136. 𝐿0,8.  1000 𝐶𝑁 

− 9 0,7. 𝑆−0,5 
(11) 

Equação de Kerby (1959) 𝑡𝑐 =  1,44.  𝑟. 𝐿 𝑆0,5  0,467  (12) 

Fórmula da onda cinemática 
(1971) 𝑡𝑐 =  

6,99.  𝑛. 𝐿 𝑆0,5  0,60

𝑖0,4
 (13) 

Fórmula de Dooge 𝑡𝑐 =  70,8.  𝐴0,41 𝑆0,17   (14) 

Fórmula de Bransby-Willians 𝑡𝑐 = 306.
𝐿

5280
.  

1

𝐴0,1. 𝑆0,2
  (15) 

   Fonte: Autor. 

 

Onde: tc - Tempo de concentração (mim); 

 L - Comprimento do talvegue (m); 

 S - Declividade do talvegue (m/Km); 

CN - Número da curva do SCS Runoff; 

  r - Coeficiente de rugosidade de retardação; 

  n - Coeficiente de Manning; 

  i - Intensidade de chuva (mm/h); 

 A - Área da bacia (Km²). 

 

Fórmula de Kirpich: Foi obtida em pequenas bacias rurais com canais bem 

definidos e declividades altas. É de se esperar, portanto, que forneça bons 

resultados nestas condições. Canais bem definidos indicam que os escoamentos ao 

longo de seu curso prevalecem sobre os escoamentos em superfícies. Indicam 

também que as bacias não são muito pequenas (provavelmente A > 2,5 Km²). 

Entretanto, à medida que o parâmetro L cresce, a velocidade média de escoamento 
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atinge valores grandes e pouco realistas. Para uma declividade de 3 m/Km a 

velocidade chega a 3,12 m/s para um comprimento L de 100 km. 

Fórmula SCS Lag-1975: A fórmula do SCS foi desenvolvida em bacias rurais com 

áreas de drenagem de até 8 Km². Verifica-se que o tempo de concentração é muito 

sensível ao valor de CN e, como este parâmetro é um indicador das condições da 

superfície do solo, a fórmula do SCS aplica-se a situações em que o escoamento em 

superfície é predominante. Para aplicação em bacias urbanas o SCS sugere 

procedimentos para ajuste em função da área impermeabilizada e da parcela dos 

canais que sofreram modificações. De fato, essa fórmula só apresenta resultados 

compatíveis com as outras para CN próximos de 100 e para valores de L menores 

do que 10 km, o que geralmente corresponde a bacias com área de drenagem 

inferiores a 15 Km². Essa fórmula superestima o valor do tempo de concentração em 

comparação com as expressões de Kirpich e Dooge e para valores baixos de CN. 

Equação de Kerby (1959): Utilizadas para pequenas bacias (A < 0,04 Km²) que 

predominam o escoamento superficial com declividade menor que 1%, comprimento 

do talvegue menor que 365 m e coeficiente de retardo menor que 0,8.  

Fórmula da onda cinemática (1971): Essa equação foi deduzida a partir das 

equações de onda cinemática aplicada a superfícies, baseando-se na hipótese de 

precipitação constante igual ao tempo de concentração e na equação de Manning. É 

a solução teórica das equações que regem o escoamento turbulento em um plano e 

é de se esperar que funcione bem em pequenas bacias, uma vez que, neste caso, 

prevalece esse tipo de escoamento. A tendência é de que o valor do tempo de 

concentração seja superestimado, à medida que a bacia aumenta. A equação 

apresenta duas incógnitas, tempo de escoamento t e a intensidade da chuva i, que 

são resolvidas pelo método iterativo até que os valores das incógnitas comecem a 

convergirem. 

Fórmula de Dooge: Foi determinada com dados de 10 bacias rurais com áreas na 

faixa de 140 a 930 Km². É de se supor, portanto, que seus parâmetros reflitam 

melhor o comportamento de bacias médias e escoamento predominante em canais. 
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As fórmulas de tempo de concentração existentes costumam apresentar 

resultados discrepantes entre si, porque foram determinadas em diferentes 

condições. 

O processo de infiltração de água no solo é uma das etapas do ciclo 

hidrológico e depende das características do solo, da cobertura da superfície e das 

condições iniciais do estado do solo. Os métodos mais usados para representação 

desse fenômeno são descritos a seguir: 

 

Método de Horton 

Assumindo o conceito que a taxa de infiltração no inicio do processo é maior e 

que ao longo da precipitação essa taxa vai diminuindo até atingir a máxima de 

retenção de água no solo, Horton desenvolveu a seguinte relação matemática. 

 

𝑓 𝑡 = 𝑓𝑐 +  𝑓0 − 𝑓𝑐 . 𝑒𝑘     (16) 

 

Onde: 𝑓(𝑡) - Taxa de infiltração no instante de tempo t (mm/h);  

𝑓𝑐  - Taxa de infiltração mínima, correspondente ao valor da intensidade de 

infiltração do solo saturado (mm/h);  

𝑓0 - Taxa de infiltração máxima, correspondente ao instante de tempo em que 

se inicia a infiltração após um longo período seco (mm/h);  

𝑘 - Constante característica do solo e do revestimento superficial;  

𝑡 - Tempo que decorre desde o início da infiltração, após um longo período 

com ausência de infiltração (h). 
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Método do SCS – Curve Number (CN) 

O método proposto pelo Soil Conservation Service – SCS utiliza parâmetros 

CN que relaciona o tipo de uso, ocupação e a umidade no solo com o 

armazenamento de água retido no solo. Estes parâmetros estão relacionados de 

acordo com a eq. (17). 

𝑆𝑠𝑜𝑙𝑜 = 254.  
100

𝐶𝑁
− 1      (17) 

Onde: Ssolo - Armazenamento máximo do solo (mm);  

CN - Número de curva que depende do tipo do solo. 

 

A precipitação excedente é estimada a partir da precipitação efetiva e do 

número de curva CN, através da eq. (18). 

𝑃𝑒 =
 𝑃−0,2.𝑆𝑠𝑜𝑙𝑜 

2

 𝑃+0,8.𝑆𝑠𝑜𝑙𝑜 
  𝑃𝑒𝑓 > 0,2. 𝑆𝑠𝑜𝑙𝑜      (18) 

Onde: Pe - Precipitação excedente (mm);  

Pef - Precipitação efetiva (mm);  

Ssolo - Armazenamento máximo do solo (mm); 

O valor 0,2. 𝑆𝑠𝑜𝑙𝑜  corresponde a capacidade inicial de infiltração de água no 

solo. 

 

Método de Green-Ampt 

Essa equação é deduzida a partir da equação de Darcy para o fluxo de água 

em camadas de solo. Parte do principio que o teor de umidade vai aumento com a 

profundidade da camada de solo à medida que a precipitação vai se infiltrando no 

solo. Essa infiltração é determinada pela eq. (19). 

 

𝐼 = 𝐾 ′. (𝑆′𝑓 + 𝑉𝑓) 𝑉𝑓       (19) 
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Onde: 𝐼 - Taxa de infiltração;  

K’ - Condutividade hidráulica; 

 𝑆′𝑓 - Fator de sucção-armazenamento; 

𝑉𝑓  - Volume de água para a saturação do solo. 

 

O fator de sucção-armazenamento é dado através da seguinte relação: 

 

𝑆′𝑓 =  𝜃′ − 𝜃𝑖 . 𝜑𝑓       (20) 

 

Onde: 𝜃′  - Teor máximo de umidade do solo;  

𝜃𝑖  - Teor inicial de umidade do solo;  

𝜑𝑓  - Potencial capilar. 

 

Método do Índice φ 

Também conhecido como Razão Constante de Infiltração, este método 

considera a taxa de infiltração constante e determinada pela seguinte equação. 

Ф =
𝑃𝑐𝑢𝑣𝑎 −𝑑

𝑃𝑒
      (21) 

Onde: φ - Taxa de infiltração (mm/h);  

Pe - Volume excedente (mm);  

Pchuva - Volume precipitado (mm);  

d - Duração da chuva (h). 

O valor de φ se aproximar do valor da taxa de infiltração mínima 𝑓𝑐  de Horton 

quando o solo se encontra com um teor de umidade decorrido de chuvas anteriores. 
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4. Metodologia 

4.1 A Bacia do Rio Tejipió 

A bacia hidrográfica urbana do Rio Tejipió se encontra na Região 

Metropolitana de Recife, PE, é formada pelos Rios Tejipió, Jiquiá, Jordão, canal de 

Setúbal e de diversos cursos d’água de menor expressão. O Rio Tejipió nasce no 

município de São Lourenço da Mata e desemboca no bairro do Pina. O rio Jiquiá 

nasce aos arredores dos bairros de Engenho do Meio e Torrões e deságua no Rio 

Tejipió próximo da Lagoa do Araçá. O rio Jordão nasce no alto do bairro do Jordão 

até cerca de 1 Km do cruzamento com a Av. Barão de Souza Leão, onde penetra na 

zona de alagamento e sofre forte influência de maré. O canal de Setúbal se encontra 

com o rio Jordão após a jusante da Rua Antônio Falcão e corre quase paralelo até a 

Lagoa Olho D’água. 

Parte da área da bacia do Rio Tejipió se encontra no município de São 

Lourenço da Mata (na cabeceira da bacia) e Jaboatão dos Guararapes, sendo sua 

maior parte na cidade de Recife constituindo assim a Região Metropolitana de 

Recife. Os 29 bairros que incluem a bacia são: Curado, Curado I, Curado II, Curado 

III, Curado IV, Alto da Colina, Cavaleiro, Coqueiral, Totó, Sancho, Tejipió, Pacheco, 

Barro, Sucupira, Jardim São Paulo, Estância, Jiquiá, Areias, Caçote, Ipsep, Pina, 

Imbiribeira, Boa Viagem, Ibura, Jordão, Cidade Universitária, Engenho do Meio, 

Torrões, San Martin, Mangueira. 

Do ponto de vista institucional, essa é também uma região de grande 

significação, pois aí estão instalados o Aeroporto dos Guararapes e o Aeroclube do 

Recife. Instalações que para seu funcionamento impõem restrições de uso e 

ocupação do solo nas áreas adjacentes. Ainda, sob o mesmo ponto de vista, 

considera-se o Distrito Industrial do Curado, a Estação de Tratamento de Esgotos do 

Cabanga e o açude Jangadinha. 
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Foram realizadas visitas de estudo ao longo do Rio Tejipió desde o trecho da 

BR-101 no 4º BComEx até o estuário do rio. As visitas tiveram por objetivo analisar e 

avaliar as condições do rio. Pode-se observar que em grande parte ao longo do rio 

há presença da população ribeirinha. Destacam-se nesse cenário a comunidade no 

perímetro da EMLURB, a comunidade do Engenho Uchoa, a comunidade Dance 

Days e a comunidade Vila de São Miguel. A Figura 7 apresenta os pontos visitados 

na Bacia do Rio Tejipió. 

Figura 7 – Pontos visitados na Bacia do Rio Tejipió. 

 
Fonte: Autor  

 

 Observou-se também a forte degradação do rio, através do lançamento de 

esgoto pelas comunidades ribeirinhas, lançamentos de resíduos sólidos domiciliares 

e o avanço das residências dentro do rio. A Figura 8 apresenta as comunidades 

ribeirinhas e os fatores de degradação do rio. 

Figura 8 – (A) e (B) Rua do Mangue na margem do Rio Tejipió próximo ao deságüe 
do Rio Jiquiá. (C) e (D) Margem do Rio Tejipió próximo da Rua Aprígio Alves. (E) e 
(F) Rio Tejipió no bairro do Caçote, Recife. (G) e (H) Rio Tejipió no bairro do Tejipió, 
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dentro do 4º BComEx. (I) Rio Tejipió na Av. Recife ao lado da EMLURB. (J), (K), (L) 
e (M) Rio Tejipió no bairro do Tejipió próximo da Av. Dr. José Rufino. 

 

(A)            (B) 

    
 

 
(C)          (D) 

    
 
 

(E)         (F) 
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(G)        (H) 

    
 

 
(I)          (J) 

    
 
 

(K)         (L) 
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(M)        

 
Fonte: Autor. 

 

4.2 Localização da Bacia do Rio Tejipió 

A Bacia do Rio Tejipió encontra-se na Região Metropolitana de Recife, no 

estado de Pernambuco, com localização geográfica está entre os paralelos de 

08°02’4.7652" e 08°09'26.5608" de latitude sul e os meridianos de 34°52'54.2388" e 

35°02'47.49" de longitude oeste em relação a Greenwich. A Figura 9 a seguir mostra 

sua localização.     

Figura 9 - Localização geográfica da Bacia do Rio Tejipió. 

 
 Fonte: Autor.  
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Para realização do estudo, utilizou-se uma imagem SRTM com resolução de 

90 metros, fornecida pelo site da EMBRAPA no endereço 

http://www.relevobr.cnpm.embrapa.br/download/index.htm. A imagem corresponde 

ao período de 2005. Com o Modelo Numérico do Terreno (MNT) iniciou-se o 

tratamento e a análise dos dados com o auxilio do software ArcGis 9.2. 

O modelo digital de elevação do terreno (MDE) pode ser definido como uma 

representação matemática da distribuição espacial de características vinculadas a 

uma superfície real, sendo chamado também de Modelo Numérico do Terreno 

(MNT). O MDE possibilita o cálculo de áreas, declividades, a geração de imagens 

com sombreamento em níveis de cinza, classificações através dos intervalos 

desejados e mostrar perspectivas tridimensionais do relevo. 

O geoprocessamento é importante para os estudos ambientais, pois através 

de computadores e programas de processamentos digitais é possível fazer 

mapeamentos temáticos, como mapas de uso e ocupação da terra, mapas de 

declividades, de tipos de solo, mapas de índices de vegetação, de relevo, de áreas 

urbanas, hidrografia e muitos outros. 

Um SIG armazena a geometria e os atributos dos dados que estão 

georreferenciados, isto é, localizados na superfície terrestre e representados numa 

projeção cartográfica. O desenvolvimento de modelos de digitais de elevação 

hidrologicamente consistentes e de técnicas mais precisas de extração de drenagem 

numérica e delimitação de bacias hidrográficas propiciou o uso dos sistemas de 

informações geográficas para obtenção automática de outros parâmetros 

necessários para descrição da superfície terrestre (ALVES, 2005). 

Para Alves (2005) é necessária uma análise morfológica da bacia 

hidrográfica, para que as formas possam ser separadas, descritas quantitativamente 

e comparadas de região para região. Em seguida, estuda-se a formação da bacia 

hidrográfica que depende da natureza dos processos de escoamento e infiltração da 

água das chuvas porque a relação infiltração/deflúvio influência de modo 

determinante a ação de escavamento do vale e elucida a relação entre a rede de 

drenagem e a bacia por ela drenada. 

http://www.relevobr.cnpm.embrapa.br/download/index.htm
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4.3 Características físicas e hidrológicas da bacia 

Os principais rios que compõe a hidrografia são: Rio Tejipió, Rio Jiquiá, Rio 

Jordão e o canal de Setúbal. A área da bacia abrange um total de 93,65 km² e um 

perímetro de 79,87 km, sua delimitação é apresentada na Figura 10 a seguir. 

Figura 10 – Delimitação da Bacia do Rio Tejipió. 

 
    Fonte: Autor.  

 

CARACTERÍSTICAS MORFOMÉTRICAS. 

Com o auxilio dos softwares ArcGis 9.2 e AutoCAD 2007 foram extraídos os 

dados para determinar as características físicas, hidrológicas e de forma da bacia. A 

Tabela 2 apresenta os resultados encontrados. 

A densidade de drenagem é a razão do comprimento total dos canais de 

escoamento com a área da bacia hidrográfica. É um índice que indica o grau de 

desenvolvimento do sistema de drenagem e reflete a influência da topografia, da 

geologia, do solo e da vegetação da bacia hidrográfica.  A bacia de estudo 

apresentou uma densidade de drenagem de 1,45 km/km². Segundo Strahler (1957), 

valores menores que 5,0 km/km² classificam-se com baixa densidade de drenagem. 
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Tabela 2 - Características Morfométricas. 

PARÂMETROS GERAIS 

Área da bacia km² 93,65 

Perímetro da bacia km 79,87 

Largura média da bacia km 37,17 

PARÂMETROS DE DRENAGEM 

Comprimento da rede hidrográfica km 135,98 

Comprimento rio principal km 23,17 

Comprimento dos afluentes da margem norte km 50,71 

Comprimento dos afluentes da margem sul km 62,11 

Sinuosidade do rio principal - 1,20 

Padrão de drenagem - Dendrítico 

Densidade de drenagem km/km² 1,45 

Extensão média do escoamento superficial km 1,01 

Coeficiente de Manutenção km²/km 0,69 

FORMA DA BACIA HIDROGRÁFICA 

Fator de forma - 1,60 

Índice de Circularidade - 0,18 

Coeficiente de compacidade - 2,31 

Coeficiente de forma - 1,11 

Razão de Elongação - 0,58 

PARÂMETROS DE RELEVO E ELEVAÇÃO 

Altitude máxima m 153,00 

Altitude mínima m 0,00 

Altitude da nascente m 122,00 

Altitude do exutório m 0,00 

Desnível da nascente ao exutório m 122,00 

Declividade máxima % 27,19 

Declividade mínima % 0,00 

Declividade média do rio principal % 0,52 

Fonte: Autor 
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O padrão de drenagem que está relacionado com o clima e geologia do local, 

em locais onde a infiltração é menor ocorre maior escoamento superficial 

apresentando-se assim mais cursos d’água. O padrão dentrítico é mais encontrado 

na natureza. 

O Coeficiente de Manutenção é definido pelo inverso da densidade de 

drenagem, esse parâmetro estima área mínima dos cursos d’água por unidade de 

comprimento. O Coeficiente de Manutenção calculado foi de 0,69 km²/km. 

O fator de forma da bacia é a razão entre a área de uma bacia pelo quadrado 

de seu comprimento axial e é expressa pela eq. (23). Esse parâmetro mostra uma 

tendência da bacia está sujeitas a enchentes, valores baixos indicam menor 

tendência a enchentes. O fator de forma encontrado foi de 1,60. 

K f =  A/La
2      (23) 

Onde: Kf - Fator de forma; 

 A - Área da bacia em km²; 

 La - Comprimento axial da bacia em km. 

O Índice de Circularidade foi de 0,18 que mostra que a forma da bacia não se 

aproxima da forma geométrica circular. O Índice de Circularidade é determinado pela 

relação da área da bacia e o perímetro, conforme a eq. (24).  

IC =  12,57 × A/P2      (24) 

Onde: IC - Índice de Circularidade; 

A - Área da bacia; 

P - Perímetro da bacia. 

A relação do perímetro da bacia hidrográfica e a circunferência do círculo de 

área igual a da bacia defini-se como Coeficiente de Compacidade, esse parâmetro é 

determinado pela eq. (25). 
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Kc  =  0,2821 × P/A0,5     (25) 

Onde: Kc - Coeficiente de Compacidade; 

P - Perímetro da bacia; 

A - Área da bacia. 

Quanto menor o coeficiente de compacidade da bacia mais se aproxima da 

forma circular, enquanto um coeficiente alto indica uma irregularidade na forma da 

bacia. Coeficiente de Compacidade de 2,31. 

O parâmetro da Razão de Elongação é a relação entre o diâmetro do circulo 

de área igual a área da bacia e o comprimento do eixo da bacia, dado pela eq. (26). 

Re =  (1,128 × A0,5)/E     (26) 

Onde: Re - Razão de Elongação; 

A - Área da bacia; 

E - Comprimento do eixo da bacia. 

A sinuosidade do rio principal é um fator controlador da velocidade de 

escoamento, quando o parâmetro apresenta valores próximos de um indica pouca 

sinuosidade do curso do rio. O valor encontrado foi de 1,20. 

A altitude da nascente do rio é de 122,00 m e a altitude no exutório é de 0 m, 

dando um desnível de 122,00 metros e uma declividade média do rio de 0,52%. 

 

CARACTERÍSTICAS FISIOGRÁFICAS. 

A análise espacial foi feita pela elaboração de mapas de hipsometria, 

declividade e orientação do terreno utilizando o Modelo Numérico do Terreno é 

apresentado na Figura 11. 

A hipsometria apresentou altitude máxima de 150 m, altitude mínima de 10 m 

e uma altitude média de 28,72 m. A bacia hidrográfica se apresenta pouco íngreme, 
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sua maior parte está entre as cotas 10 m e 24 m, apenas na cabeceira da bacia a 

altimetria varia de 136 m a 150 m. A Figura 12 apresenta o mapa hipsométrico. 

Figura 11 – Modelo Numérico do Terreno. 

 
     Fonte: Autor.  

 

      Figura 12 - Hipsometria (m) da Bacia do Rio Tejipió. 

 
     Fonte: Autor. 
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A declividade da bacia tem importante papel na distribuição da água entre o 

escoamento superficial e subterrâneo. Fatores como a ausência de cobertura 

vegetal, classes de solos, intensidade de chuvas, dentre outros, associada à maior 

declividade, conduzirá à maior velocidade de escoamento, menor quantidade de 

água armazenada no solo e resultará em enchentes mais pronunciadas. 

A hidrografia da bacia é formada pelo rio principal Tejipió, cursos d’água 

permanente, riachos e canais naturais, fazendo um total de 135,98 km de extensão. 

O Rio Tejipió tem um comprimento de 23,17 km possuindo uma extensão maior que 

os seus afluentes da margem sul com o total 62,11 km, enquanto a margem norte 

possui 50,71 km de extensão. A Figura 13 apresenta a rede hidrografica da bacia 

em estudo. 

 
Figura 13 - Bacia Hidrográfica do Rio Tejipió 

 
     Fonte: Autor.  
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4.4 Características climáticas, uso e ocupação do solo. 

 

CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS 

A cidade de Recife apresenta uma temperatura média mensal de 23,9 ºC, 

variando de uma temperatura média mínima de 20,8 °C a uma temperatura média 

máxima de 28,3 °C. A Tabela 3 apresenta a temperatura mensal na cidade em 

Recife, os dados foram fornecidos do ITEP-LAMEPE (Instituto de Tecnologia de 

Pernambuco – Laboratório de Meteorologia de Pernambuco). 

Tabela 3 – Temperatura do ar em Recife (Altitude de 19 m) 

Temperatura 
(°C) 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Mínima 21,7 21,7 22 21,8 21,4 20,5 20 19,2 19,8 20,2 20,6 21 

Média 25 25,4 25,5 24,9 24 22,9 21,9 21,8 22,4 23,5 24,2 24,8 

Máxima 29,3 29,9 29,7 29,3 28,7 27,7 26,7 26,2 27 27,6 28,5 28,7 

Fonte: ITEP-LAMEPE, 2011 

 

As temperaturas máximas ocorrem nos meses de fevereiro e março, atingindo 

29,9 ºC no mês de fevereiro. Já as temperaturas mínimas ocorrem nos meses de 

agosto e setembro, chegando a 19,2°C em agosto. A Figura 14 apresenta o gráfico 

com a variação da temperatura ao longo do ano. 

A cidade de Recife possui uma precipitação média anual de 2.254,0 mm 

segundo o ITEP em 2011. As precipitações variam com as estações sazonais, na 

cidade de estudo os meses mais chuvosos são: maio, junho e julho apresentando 

médias de 316 mm, 352 mm e 351 mm, respectivamente, já os meses com menor 

precipitação são: outubro, novembro e dezembro com médias pluviométricas de 63 

mm, 33 mm e 68 mm, respectivamente. A Figura 15 apresenta a média de chuva ao 

longo do ano. 
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Figura 14 – Temperaturas mínimas, médias e máximas. 

 
     Fonte: Autor.  

 

     Figura 15 – Média histórica de chuva em Recife. 

 
     Fonte: Autor.  
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USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

O tipo de relevo varia com a classe de declividade, a bacia apresenta regiões 

com declividade baixa de 1,49% a declividades elevadas de 20,90%. O tipo de 

relevo varia de plano a fortemente ondulado. A Tabela 4 classifica o relevo da bacia 

de acordo com declividade e a Figura 16 apresenta as áreas da bacia que 

apresentam tais declividades. De acordo com esta figura a característica do relevo 

da bacia é predominantemente plana. 

 

Tabela 4 – Classificação do relevo 

Classe da Declividade (%) Classe do Relevo 

0 - 1,49 Plano 

1,50 - 3,52 Plano 

3,53 - 6,08 Suavemente Ondulado 

6,09 - 8,74 Suavemente Ondulado 

8,75 - 11,51 Ondulado 

11,52 - 14,29 Ondulado 

14,30 - 17,16 Ondulado 

17,17 - 20,90 Ondulado 

20,91 - 27,19 Fortemente Ondulado 

Fonte: Autor.              
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     Figura 16 - Mapa de declividade da Bacia do Rio Tejipió. 

 
               Fonte: Autor. 

Outro fator importante, quanto aos parâmetros de drenagem, é a orientação 

da bacia. O fator orientação afeta as perdas por temperatura e evapotranspiração, 

devido a sua influência sobre a quantidade de radiação solar recebida pela bacia. 

Esta pode, sem dúvida, afetar as relações entre a precipitação e o deflúvio (ALVES, 

2005). A Figura 17 apresenta o mapa da orientação do terreno. 

               Figura 17 – Mapa de orientação do terreno da Bacia do Rio Tejipió 

 
               Fonte: Autor. 
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As classes de uso e ocupação do solo analisadas na bacia foram: açudes e 

lagos, mangue, mata, área agricola e área urbana. Conforme o mapa apresentado 

na Figura 18 a bacia predomina o uso urbano com 67,4% da área bacia que 

correspode a 63,11 km², seguido da ocupação da mata, uma área de preservaçao, 

que corresponde a 22,5% da bacia. Esta é constituida da mata do Jangadinha, 

situada no municipio de Jaboatao dos Guararapes, nela está inserida o açude 

Jangadinha. Ainda fazem parte a Mata do São João da Várzea, a Mata do Jardim 

Bôtanico, Mata do Engenho Uchoa e a Mata do Curado que se situam no municipio 

de Recife. A Tabela 5 apresenta a área dos demais uso e ocupação do solo. 

 

Tabela 5 - Uso e Ocupação do solo 

Classes de uso e ocupação do solo km² Área (%) 

Açude e Lagos 0,35 0,4% 

Mangue 4,89 5,2% 

Mata 21,10 22,5% 

Área Agrícola 4,21 4,5% 

Área Urbana 63,11 67,4% 

Total 93,65 100,0% 

Fonte: Autor.  
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Figura 18 - Uso e Ocupação do solo da Bacia do Rio Tejipió 

 
              Fonte: Autor. 

A Figura 19 apresenta a distribuição do uso e ocupação do solo na bacia do 

Rio Tejipió.  

Figura 19 - Gráfico do uso e ocupação do solo da bacia do Rio Tejipió 

 

           Fonte: Autor. 
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4.5 Discretização da bacia 

As bacias urbanas possuem grande variabilidade espacial de suas 

características, isso ocorre por causa das interferências antrópicas. Para tentar 

representar essa heterogeneidade durante a modelagem, a bacia é dividida em 

áreas menores e semelhantes entre si. 

A discretização da bacia foi realizada através dos seguintes critérios: 

homogeneidade do uso e ocupação do solo, imagens de satélites do Google Earth, 

topografia, hidrografia, o sistema de drenagem real e visitas in loco. Segundo Garcia 

(2005), o tamanho das subáreas deve estar relacionado com sua influência na área 

total da bacia, pois subdivisões excessivas tornam as subáreas tão pequenas, que 

sua influência na modelagem separadamente é desprezível. 

Para o presente trabalho foram determinados 5 diferentes níveis de 

detalhamento da bacia hidrográfica do rio Tejipió. A sub-bacia 1 possui jusante no 

trecho da BR 232 próximo a estação do metro do Curado. A sub-bacia 2 possui 

ponto de jusante no trecho da BR 101, Km 73, nas proximidades do 4° BComEx. A 

sub-bacia 3 tem o ponto de jusante localizado na Av. Recife ao lado da EMLURB 

(Empresa de Manutenção e Limpeza Urbana). A sub-bacia 4 situada no bairro do 

Jiquiá deságua na margem oposta a margem próxima da Lagoa de Araçá. A última 

sub-bacia 5 deságua no estuário da bacia próximo ao Cabanga Iate Clube de 

Pernambuco. A Tabela 6 apresenta as coordenadas geográficas dos pontos de 

jusantes das sub-bacias. 

Tabela 6 – Coordenadas geográficas dos pontos de jusante das sub-bacias 

Coordenadas geográficas 

 
Latitude Longitude 

Sub-bacia 1 8° 4' 39,78" Sul 34° 58' 43,96" Oeste 

Sub-bacia 2 8° 5' 33,06" Sul 34° 57' 8,84" Oeste 

Sub-bacia 3 8° 6' 8,55" Sul 34° 55' 40,41" Oeste 

Sub-bacia 4 8° 5' 18,80" Sul 34° 55' 0,17" Oeste 

Sub-bacia 5 8° 4' 58,00" Sul 34° 53' 51,17" Oeste 

Fonte: Autor. 
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A Figura 20 apresenta a discretização da bacia em estudo em 5 sub-bacias. 

 

    Figura 20 – Discretização da Bacia do Rio Tejipió 

 
          Fonte: Autor. 

A maior parte da área da sub-bacia 1 abrange a área política administrativa 

do município de São Lourenço da Mata. Essa área corresponde a parte mais alta da 

bacia em estudo e tem como principal rio o Tejipió que possui sua maior extensão 

com 10,15 Km e em sua maior parte é composto pelo Açude Mamucaia, Açude 

Cova da Onça e Reserva Ecológica Mata Mamucaia. 

A sub-bacia 2 apresenta bastante ocupação urbana, possui 5,35 Km de 

extensão do Rio Tejipió e é composto pelo Açude Jangadinha, Reserva Ecológica 

Mata Jangadinha, Reserva Ecológica Mata de Mussaiba e parte da Reserva 

Ecológica Mata do Jardim Botânico. 

A sub-bacia 3 corresponde a bacia média tem como principal rio o Moxotó, 

com uma extensão aproximadamente de 4,98 Km, é afluente do Rio Tejipió (com a 

menor extensão 2,81 Km) e onde se encontra Reserva Ecológica Mata do Engenho 

Uchoa. Nessa sub-bacia observa-se um elevado grau de urbanização. 
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A sub-bacia 4 é formada pelo rio Jiquiá, com uma extensão aproximada de 

10,89 Km, também é afluente do Rio Tejipió que possui um comprimento de 6,04 

Km. E composta por uma área de urbanização e pela Reserva Ecológica Mata do 

curado, Reserva Ecológica Mata São João da Várzea e parte da Reserva Ecológica 

Mata do Jardim Botânico. 

Uma pequena parte do município de Jaboatão dos Guararapes está inserida 

na sub-bacia 5 que corresponde a parte mais baixa da bacia do presente trabalho. É 

formado pelo rio Jordão e o Canal de Setubal que são afluentes do Rio Tejipió. Essa 

sub-bacia tem pouca contribuição hidrológica para a bacia do Rio Tejipió, pois tem o 

ponto de encontro já no estuário próximo ao Parque dos Manguezais. 

As sub-bacias foram caracterizadas através dos parâmetros apresentados na 

Tabela 7. 

Para determinação do comprimento do rio, o perímetro e a área total de cada 

sub-bacia utilizou-se o software Autocad 2007. A analise das áreas permeáveis e 

impermeáveis foram feitas através da analise dos mapas de uso do solo e imagens 

de satélites de 2010 do Google Earth, com auxilio dos softwares ArcGis 9.3 e 

Autocad 2007 foi possível extrair os valores das áreas para cada sub-bacia. 

O valor da largura do retângulo equivalente (Le) e largura da sub-bacia (W) 

foram calculados pelas eq. (27) e (28), respectivamente. 

𝐿𝑒 =
𝐾𝑐 𝐴𝑠𝑏

1,12
 1 −  1 −  

1,128

𝐾𝑐
 

2

      (27) 

𝑊 = 𝐴𝑠𝑏/𝐿𝑒       (28) 

Onde: Le - Largura do retângulo equivalente;  

 W - Largura da sub-bacia; 

Asb - Área total da sub-bacia;  

Kc - Coeficiente de compacidade. 
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Tabela 7 – Parâmetros de caracterização das sub-bacias 

 
Parâmetro 

Sub-
bacia 1 

Sub-
bacia 2 

Sub-
bacia 3 

Sub-
bacia 4 

Sub-
bacia 5 

Comprrio 
(Km) 
 

Comprimento do 
rio 

10,15 5,35 2,81 6,04 4,85 

P (Km) Perímetro 27,74 21,25 21,41 25,87 38,62 

Le (Km) 

Largura do 
retângulo 
equivalente 
 

1,26 1,65 1,59 2,16 1,45 

W (Km) 
Largura da sub-
bacia 
 

12,54 8,92 9,06 10,72 17,74 

ATotal (Km²) Área total 15,74 14,73 14,42 23,11 
25,68 

 

Aimp (Km²) 
Área 
impermeável 

4,53 9,79 10,93 14,61 
20,44 

 

Aperm (Km²) Área permeável 11,21 4,94 3,49 8,50 
5,24 

 

Declividade Declividade 0,00915 0,00372 0,00163 0,00043 
0,00047 

 

Kc 
Coef. de 
Compacidade 
 

1,97 1,56 1,59 1,52 2,15 

Kf Fator de forma 1,24 1,67 1,82 1,77 1,63 

Coef. de 
forma 
 

Coef. de forma 1,24 1,09 1,05 1,06 1,10 

n (imp) 

Coef. de 
rugosidade de 
Manning da 
superfície 
impermeável 
 

0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 

n (perm) 

Coef. de 
rugosidade de 
Manning da 
superfície 
permeável 
 

0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 

d – imp 
(mm) 

Capacidade de 
armazenamento 
em depressões 
da superf. 
Impermeável 
 

2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

d – perm 
(mm) 

Capacidade de 
armazenamento 
em depressões 
da superf. 
permeável 

7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 

Fonte: Autor. 
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Os valores do coeficiente de compacidade (Kc) e o fator de forma (Kf) foram 

calculados pelas eq. (25) e (23), respectivamente citadas anteriormente. As 

declividades das sub-bacias foram calculadas a partir de curvas de nível a cada 2 m. 

O coeficiente de forma (Cf) foi obtido pela fórmula sintética através da eq. (29). 

𝐶𝑓 =
4

2+𝐾𝑓
      (29) 

Onde: Cf - Coeficiente de forma; 

 Kf - Fator de forma. 

Em bacias hidrográficas existem obstruções naturais e artificiais ao 

escoamento, acumulando parte do volume precipitado. Em bacias urbanas as áreas 

de retenção podem ser facilmente criadas artificialmente em função de aterros, 

pontes e construções. Para o presente trabalho foi adotado os valores de 

capacidade de armazenamento em depressões para superfícies permeáveis e 

impermeáveis a partir do tipo e uso solo. 

Os valores do coeficiente de rugosidade de Manning são determinados a 

partir das características das superfícies do solo e foram adotados os valores 

indicados por Mccuen et al. (1996) de acordo com as características encontradas em 

cada sub-bacia. 

As porcentagens das áreas impermeáveis e permeáveis são parâmetros que 

apresentam bastante sensibilidade. Garcia (2005) analisou as vazões de pico e os 

volumes escoados para diferentes cenários e constatou um aumento de 60% e 59% 

nas vazões de pico e os volumes escoados, respectivamente. 

Como já esperado a bacia apresenta uma grande urbanização, com exceção 

da sub-bacia 1 por apresentar uma grande área de mata e pequenos lagos na 

cabeceira da bacia. Essa parte da sub-bacia corresponde a região rural do município 

de São Lourenço da Mata. A sub-bacia 5 apresentou na maior parte de sua área 

urbanizada, nessa sub-bacia estão os principais bairros e a costa litorânea da 

cidade, na qual se caracteriza por grande número de residências, centros 

comerciais, shoppings centers e áreas asfaltadas. A sub-bacia 3 apresentou a 

segunda maior área urbanizada, está localizada próxima a sub-bacia 5 e apresenta 

características semelhantes, nela está inserido o Aeroporto Internacional de 
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Recife/Guararapes-Gilberto Freyre. A Tabela 8 apresenta a percentagem das áreas 

urbanas e não urbanas nas sub-bacias. 

Tabela 8 – Porcentagem das áreas urbanas e não urbanas nas sub-bacias 

 
Área urbana (%) Área não urbana (%) 

Sub-bacia 1 28,79% 71,21% 

Sub-bacia 2 66,45% 33,55% 

Sub-bacia 3 75,77% 24,23% 

Sub-bacia 4 63,24% 36,76% 

Sub-bacia 5 79,59% 20,41% 

Fonte: Autor. 

 

A Figura 21 apresenta a distribuição espacial das áreas urbanas e não 

urbanas nas sub-bacias. 

 
Figura 21 – Distribuição espacial das áreas urbanas e não urbanas na Bacia 
do Rio Tejipió.                                 

 
     Fonte: Autor. 
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4.6 Estação de Monitoramento 

A estação de monitoramento da bacia está inserida na sub-bacia 2 e localiza-

se nas coordenadas geográficas de Latitude 8°5’33,06” Sul e Longitude 34°57’8,84” 

Oeste, como pode ser visualizado na Figura 22. 

 

           Figura 22 – Localização da estação de monitoramento da Bacia do Rio Tejipió. 

 
            Fonte: Autor. 

 

A estação de monitoramento situa-se 4º Batalhão de Comunicações Exército 

Brasileiro, no trecho da BR 101 Sul, Km 73, bairro do Tejipió, Recife. Para a escolha 

do local de instalação da estação de monitoramento procurou-se obedecer a alguns 

requisitos básicos: boas condiçoes de acesso, leito regular e estável, ausência de 

obstrução a jusante, trecho reto do rio com margens altas e estáveis, e de fácil 

acesso. A Figura 23 apresenta o local da estação de medição. 
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Figura 23 – Localização da estação de monitoramento em Recife. 

 
Fonte: Autor.  

 

A Bacia do Rio Tejipió apesar de abranger quase totalmente na cidade de 

Recife não dispõe de estações fluviométricas, logo não se tem disponível dados 

observados de vazão e nível do Rio Tejipió em função do tempo. A medição de tais 

informações no rio através de instalação de equipamentos é difícil visto que possui 

poucos trechos possíveis de serem medidos devido às características do local e 

devido ao risco de vandalismo. Outro fator que dificulta a medição é a quantidade 

elevada de resíduo sólido encontrado na calha do rio. A única estação pluviométrica 

existente situa-se no bairro do Curado cujo monitoramento é feito pelo INMET. 

4.7 Pluviometria, fluviometria e batimetria 

 

PLUVIOMETRIA 

Os dados de precipitação para a bacia de estudo foram extraídos do INMET 

(Instituto Nacional de Meteorologia) da estação RECIFE-A301 que está localizada 

nas coordenadas geográficas de Latitude 8,05000º Sul e Longitude 34,9500º Oeste 

na altitude de 10,00 m. Na região de Recife o ITEP/LAMEPE possui estações 
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meteorológicas na Av. Caxangá, no bairro do Ibura, no bairro da Várzea e no próprio 

LAMEPE, algumas dessas estações estão desativadas ou possuem serie histórica 

escassa. A Figura 24 mostra a estação meteorológica RECIFE-A301. 

 

Figura 24 – Estação Recife-A301 

 
    Fonte: INMET, 2011.  

 

 

Para simulação hidrológica foram selecionados os eventos com os dias de 

maior chuva nos meses que apresentaram maior índice pluviométrico e cujo dias 

fossem consecutivos, uma vez que as chuvas diárias que ocorrem quando o solo 

está saturado apresentam baixa taxa de infiltração e vazões de escoamento 

superficial maiores. Os eventos escolhidos podem ser verificados na Tabela 9. 

 

Tabela 9 – Eventos extremos diários de chuva 

 
Dia Mês Ano 

Precipitação 
(mm) 

Precipitação 
acumulada do evento 

(mm) 

Evento 1 

16 

Junho 2010 

121,6 

291,6 17 126,4 

18 43,6 
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Dia Mês Ano 

Precipitação 
(mm) 

Precipitação 
acumulada do evento 

(mm) 

Evento 2 

17 

Abril 2011 

59,4 

256,4 

18 30,6 

19 78,0 

20 55,4 

21 33,0 

Evento 3 

30 Abril 

2011 

71,6 

397,4 

1 

Maio 

76,8 

2 43,2 

3 90,8 

4 76,8 

5 38,2 

Evento 4 
16 

Julho 2011 
107,2 

170,0 
17 62,8 

Fonte: Autor. 

 

De acordo com a Tabela 10 os eventos que apresentaram maiores índices 

pluviométricos foram: o evento 3,  eventos 1, evento 2 e evento 4. Destacam-se os 

dias 16 e 17 de junho de 2010 com 121,6 mm e 126,4 mm, respectivamente e o dia 

16 de julho de 2011 com 107,2 mm. Na simulação foram inseridos dados de 

precipitação a cada 1 hora. 

Para os eventos escolhidos foram registrados os seguintes valores máximos 

de intensidade de chuva:  

 Evento 1: 24,8 mm/h entre as 17 h e 18 h no dia 17 de junho; 24,0 mm/h 

entre as 20 h e 21 h do mesmo dia, 18 mm/h entre as 14 h e 15 h do dia 16 

de junho; 

 Evento 2: 46,2 mm/h entre as 14 h e 15 h do dia 17 de abril, 27,6 mm/h entre 

as 15 h e 16 h do dia 20 de abril; 24,8 mm/h entre as 7 h e 8 h do dia 19 de 

abril. 

 Evento 3: 38,2 mm/h entre as 2 h e 3 h do dia 1 de maio; 31,8 mm /h entre as 

2 h e 3 h do dia 30 de abril; 29,8 mm/h entre as 3 h e 4 h do mesmo dia; 
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 Evento 4: 16,4 mm/h entre as 2 h e 3 h do dia 16 de julho; 15 mm/h entre as 

23 h e 0 h do mesmo dia; 12,2 mm/h entre as 21 h e 22 h do mesmo dia. 

O horário mencionado corresponde ao Universal Time Coordinated (UTC) em 

relação ao horário de Brasília o UTC está três horas adiantadas. A Figura 25 a 28 

apresenta a série horária e diária da chuva para os eventos escolhidos.  

Figura 25 – Evento 2: dia 17 a 21 de abril de 2011 

 
     Fonte: INMET, 2011. 

 

Figura 26 – Evento 3: dia 30 de abril a 5 de maio de 2011 

 
Fonte: INMET, 2011. 
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Figura 27 – Evento 1: dias 16, 17 e 18 de junho de 2010 

 
Fonte: INMET, 2011. 

 

Figura 28 – Evento 4: dias 16 e 17 de julho de 2011 

 
Fonte: INMET, 2011 
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FLUVIOMETRIA 

A Bacia do Rio Tejipió como dito anteriormente não dispõe de dados de 

vazão, para isso foi necessário através de técnicas de hidrometria medir valores de 

vazão e nível de água em campo. 

Hidrometria é o processo empírico de medição das variáveis hidrológicas, 

como precipitação, evaporação, nível e vazão num curso da água. Para a realização 

do presente trabalho foi necessário fazer medições de nível e vazão na seção do Rio 

Tejipió localizado na sub-bacia 2. 

O processo de medição de vazão diária é um trabalho excessivamente 

complicado, demorado e oneroso, optou-se então estabelecer uma relação entre a 

vazão e o nível de água. Essa relação é denominada curva-chave, será tratada mais 

adiante. 

A vazão de um rio é definida como o volume de água que passa em uma 

seção transversal por unidade de tempo. Segundo Santos et al. (2001), os principais 

métodos empregados para medição de vazão são: 

 Medição e integração da distribuição de velocidade; 

 Método acústico; 

 Método volumétrico; 

 Método químico; 

 Uso de dispositivos de geometria regular (vertedores e calhas Parshal);  

 Medição com flutuadores. 

 

O método de medição e integração da distribuição de velocidades é o mais 

convencional. Para utilização desse método é necessário um molinete hidrométrico 

que é um aparelho que mede a velocidade do fluxo da água na vertical. Com um 

número significativo de pontos a diferentes profundidades calcula-se a velocidade 

média na vertical. O Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica (DNAEE) 

propõe o método detalhado para o calculo da velocidade média na vertical e o 

número de pontos de medição na vertical em função da profundidade, como pode 

ser visto na Tabela 10. 
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Tabela 10 – Número de pontos de medição na vertical em função da profundidade e 
expressão para o calculo da velocidade média 

Nº de 
Pontos 

Posição na Vertical 
(*) em relação à 
Profundidade h 

Cálculo da Velocidade Média na 
Vertical 

Profundidade 
h (m) 

1 0,6∙h 𝑉 = 𝑉0,6 0,15 – 0,60 

2 0,2 e 0,8∙h 𝑉 =  𝑉0,2 + 𝑉0,8 /2 0,60 – 1,20 

3 0,2; 0,6 e 0,8∙h 𝑉 =  𝑉0,2 + 2𝑉0,6 + 𝑉0,8 /4 1,20 – 2,00 

4 0,2; 0,4; 0,6 e 0,8∙h 𝑉 =  𝑉0,2 + 2𝑉0,4 + 2𝑉0,6 + 𝑉0,8 /6 2,00 – 4,00 

6 
S; 0,2; 0,4; 0,6; 0,8∙h 

e F 
𝑉 =  𝑉𝑠 + 2 𝑉0,2 + 𝑉0,4 + 𝑉0,6 + 𝑉0,8 + 𝑉𝐹 

/10 
> 4,00 

 (*) S: Superfície; F: Fundo.   
Fonte: DNAEE (1977) apud SANTOS (2001). 
 

 
Antes do levantamento do perfil de velocidades é realizada a divisão da seção 

do rio em certo número de posições. A Tabela 11 apresenta o numero de divisões 

necessárias em função da largura da seção do rio proposta pelo DNAEE. 

                                 Tabela 11 – Distância Recomendada entre as Verticais 

Largura do Rio (m) Distância entre Verticais (m) 

≤ 3,00 0,30 

3,00 – 6,00 0,50 

6,00 – 15,00 1,00 

15,00 – 30,00 2,00 

30,00 – 50,00 3,00 

50,00 – 80,00 4,00 

80,00 – 150,00 6,00 

150,00 – 250,00 8,00 

≥ 250,00 12,00 

          Fonte: DNAEE (1977) apud SANTOS (2001) 

 

Os molinetes mais utilizados contêm uma hélice que gira quando é colocada 

no sentido do fluxo da água. O princípio utilizado é que a rotação da hélice em torno 

do eixo abre e fecha um circuito elétrico, contando o número de voltas durante um 
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intervalo de tempo fixo, obtendo-se assim uma relação entre a velocidade do fluxo e 

a rotação da hélice.  Obtido o número de rotações e o tempo decorrido 

correspondente a estas, calcula-se o número de rotações por segundo, através de 

uma fórmula do tipo: 

𝑉 = 𝛼1. 𝑁 + 𝛼2      (30) 

Onde: V - velocidade do fluxo;  

N - velocidade de rotação; e 

𝛼1 e 𝛼2 - são constantes características da hélice e fornecidas pelo fabricante 

do molinete. 

O equipamento utilizado para este trabalho foi VALEPORT MARINE 

SCIENTIFIC LTD: BFM 001 CURRENTE FLOW METER, (Ver Figuras 29 e 30) cuja 

equação fornecida pelo fabricante é apresentada no Quadro 7. 

Quadro 7 – Equação de velocidade do molinete VALEPORT MARINE BFM 001 

Velocidade de rotação β (rot/s) Velocidade (m/s) 

Mínimo Máximo Equação 

0,07 0,32 0,013 + 0,2512 . β 

0,32 11,28 0,008 + 0,2667 . β 

Fonte: QUEIROZ (2010). 

 

Para o cálculo da vazão na seção pelo método da medição convencional são 

usualmente aplicados dois processos numéricos: O método da seção média e o 

método da meia seção. No Brasil o método da meia seção é o mais utilizado pelas 

entidades que trabalham com hidrometria (SANTOS et al, 2001). Neste método as 

vazões parciais são calculadas multiplicando-se a velocidade média na vertical pelo 

produto da profundidade média na vertical pela soma das semi distâncias às 

verticais adjacentes.  

 

 



 
 

86 
 

Figura 29 – (A) Molinete hidrométrico de eixo vertical. (B) Contador de pulso digital 
de parada automática. 

   (A)      (B) 

      
Fonte: Autor.                   

 

O processo de cálculo do método da meia seção será explicado as seguir 

com base no esquema mostrado na Figura 30. 

         Figura 30 - Esquema de calculo da meia seção 

 
        Fonte: QUEIROZ (2010). 

 

O cálculo das velocidades médias nas verticais foi determinado conforme 

critério mencionado no Quadro 7. O Cálculo das vazões parciais é realizado do 



 
 

87 
 

seguinte modo: a área molhada (An) da Faixa n está sob a influência da velocidade 

média (𝑉 𝑛 ), assim a vazão será: 

Na Vert.1:     𝑄1 =  𝑉 1 × 𝐴1; 

Na Vert.2:     𝑄2 =  𝑉 2 × 𝐴2; 

Na Vert.3:     𝑄3 =  𝑉 3 × 𝐴3. 

A vazão total será 𝑄𝑡 =  𝑄1 + 𝑄2 + 𝑄3. 

Na estação de monitoramento foram realizadas medições durante os meses 

de maio, junho e julho do corrente ano e ocorreram nos seguintes dias: 29 de abril; 

6, 20 e 31 de maio; 17 e 22 de junho; 1 de julho. Definida a seção da medição (Ver 

Figura 31) conforme o critério já mencionado foram registrados os números de 

rotações do molinete VALEPORT MARINE BFM 001 para um pulso de 50 s. 

 

       Figura 31 – Seção transversal sob a ponte na estação de monitoramento 

 
      Fonte: Autor.  

 

A máxima vazão medida no monitoramento ocorreu no dia 22 de junho e 

registrou 7,54 m³/s, segundo informações do LAMEPE/ITEP ocorrida por uma de 

chuva 65 mm. Nesse dia o solo encontrava-se num certo grau de saturação 
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precedida pelo dia anterior de uma chuva 22 mm, o que nos leva a concluir que a 

maior parte da precipitação foi escoada superficialmente. Já para o dia 20 de maio 

houve uma chuva de 80 mm que ocasionou uma vazão de 5,84 m³/s, nesse dia o 

solo se encontrava numa capacidade de infiltração maior, visto que no dia anterior 

houve uma precipitação pequena de 6,4 mm. A menor vazão registrada ocorreu no 

dia 29 de abril com 1,01 m³/s com uma precipitação de 2,4 mm. A Tabela 12 

apresenta as vazões registradas para os demais dias de medição. 

 

Tabela 12 – Vazões registradas na estação de monitoramento 

Nº Data 
Área da seção molhada 

(m²) 
Velocidade média 

(m/s) 
Vazão 
(m³/s) 

1 29 de abril de 2011 4,25 0,24 1,01 

2 06 de maio de 2011 6,53 0,34 2,25 

3 20 de maio de 2011 8,78 0,67 5,84 

4 31 de maio de 2011 5,83 0,34 1,96 

5 17 de junho de 2011 7,63 0,57 4,32 

6 22 de junho de 2011 9,92 0,76 7,54 

7 01 de julho de 2011 4,39 0,27 1,18 

Fonte: Autor. 

 

A relação entre a cota do nível de água e a vazão numa dada seção 

transversal no curso do rio é biunívoca, e essa relação é determinada pela curva-

chave. A curva permite determinar a vazão na seção a partir da leitura da cota e 

vice-versa. Para obter a curva-chave é necessário medições de vazão e cota, 

colocar os dados num gráfico e procurar uma curva que se ajuste melhor aos dados 

obtidos. Segundo Jaccon e Cudo (1989) apud Bertoldo e Righes (2004), a curva-

chave depende de forma intrínseca das condições de escoamento no curso d´água 

e é, portanto, necessário que se conheçam bem as características geométricas e 

hidráulicas da seção e do trecho onde esta se localiza. 

Para obtenção da curva-chave é necessários uma série de valores de vazão 

com sua respectiva lâmina de água. A representação dessa curva pode ser feita da 

forma gráfica ou por uma expressão matemática. A função matemática que a vazão 
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e o nível da lâmina de água mais se ajustam são: a função potencial e a função 

polinomial. De acordo com Pinheiro e Badia (2008), essas funções são mais 

freqüentemente utilizadas. 

A forma potencial: 

𝑄 = 𝑏0  − 0 
𝑏1      (29) 

Onde: Q - Vazão em m³/s; 

h - Nível de água em (m) referente a Q; 

a e b - são coeficientes de ajuste para a curva-chave; h0 é o nível de água 

quando a vazão é nula. 

A forma polinomial: 

𝑄 = 𝑎0 + 𝑎1 + 𝑎2
2 + ⋯ + 𝑎𝑛

𝑛    (30) 

Onde: Q - Vazão em m³/s; 

h - Nível de água em (m) referente a Q; 

a0, a1, a2, an, n - São coeficientes de ajuste para a curva-chave; 

 

Existem vários métodos para a determinação da curva-chave, os três mais 

usados são: o Método de Stevens, o Método da Velocidade Média e o Método da 

Curva de Tendência. Segundo Tucci et al. (2009), o Método de Stevens é baseado 

na fórmula de Chézy para escoamento uniformes e consiste em plotar no gráfico os 

valores de vazão Q (m³/s) e cota h (m) no eixo das abscissas e  o fator geométrico 

𝑆 𝑅 (definido como o produto da área molhada pelo raiz quadrada do raio hidráulico) 

no eixo das ordenadas, a partir da curva inteiramente definida pelas as 

características geométricas da seção é possível avaliar a vazão extrapolando a reta.  

O Método da Velocidade Média é feito considerando duas componentes de 

descarga separadas: a área molhada e a velocidade média do escoamento. Plota-se 

no gráfico os valores de velocidade média (Vm) e área molhada (S) no eixo das 
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abscissas e os valores de cota (h) no eixo das ordenadas. O crescimento da 

velocidade média com cota é muito menos rápido do que com a descarga. 

O Método da Curva de Tendência consiste em plotar as vazões medidas em 

campo no eixo das ordenadas e as cotas relativas a essas vazões no eixo das 

abscissas e ajustar os pontos medidos a uma função através de regressões. 

Do trabalho de campo realizado na estação de medição foram obtidos os 

valores apresentados na Tabela 13. 

Tabela 13 – Dados de vazão e cota medidos na estação de monitoramento 

Nº Data Cota h (m) Vazão Q (m³/s) 

1 29/04/2011 0,85 1,01 

2 06/05/2011 1,15 2,25 

3 20/05/2011 1,43 5,84 

4 31/05/2011 1,00 1,96 

5 17/06/2011 1,35 4,32 

6 22/06/2011 1,55 7,54 

7 01/07/2011 0,88 1,18 

 Fonte: Autor. 

 

Os dados coletados na estação de monitoramento foram ajustados pelo 

Método da Curva de Tendência. Nas Figuras 32 e 33 visualizam-se a curva-chave 

ajustado para a função potencial e polinomial, respectivamente. 
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 Figura 32 – Curva-chave ajustado para função potencial 

 
      Fonte: Autor.  

 

 

 Figura 33 – Curva-chave ajustado para função polinomial 

 
      Fonte: Autor.  
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As equações e correlação quadrática encontradas foram as seguintes: 

Função Potencial: 

𝑄 = 1,7320.3,2349 → 𝑅2 = 0,9831 

Função Polinomial: 

𝑄 = 11,91. 2 − 19,46. + 9,09 → 𝑅2 = 0,9913 

 

As equações definidas para a curva-chave apresentaram uma grande 

correlação positiva de R² = 0,9831 e R² = 0,9913 para função potencial e polinomial, 

respectivamente, mas não apresentaram grande diferença entre si. A equação 

potencial tendeu a subestimar os valores de vazão enquanto a equação polinomial 

tendeu a superestimar estes valores. 

 

BATIMETRIA 

Na estação de monitoramento foi realizado o levantamento topográfico do 

trecho do rio com o auxilio de uma Estação Total TCR 307. O trabalho de campo foi 

registrado através de fotografias e podem ser visualizadas na Figura 34.  

Figura 34 – (A) Estação Total. (B) Registro dos pontos da seção transversal. 

   (A)      (B) 

    

Fonte: Autor.                
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Visando um nível de detalhamento das seções transversais os pontos 

medidos na batimetria tiveram um distanciamento de no máximo 1 m de largura 

entre si. Foram obtidas 5 seções transversais que podem ser visualizados nas 

Figuras 35 a 39. 

    Figura 35 – Seção transversal 1 

 
      Fonte: Autor.    

     Figura 36 – Seção transversal 2 

 
        Fonte: Autor.  
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     Figura 37 – Seção transversal 3 

 
       Fonte: Autor.  

 

      Figura 38 – Seção transversal 4 

 
       Fonte: Autor.  
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Figura 39 – Seção transversal 5 

 
      Fonte: Autor. 
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5. Resultados 

5.1 Dados de entrada 

A Bacia do Rio Tejipió, como dito anteriormente, não dispõe de estações de 

monitoramento hidrológico, no que se refere a vazões observadas e nível das 

lâminas de águas no rio. Para a entrada de dados no programa ABC6 são 

necessários os seguintes parâmetros: área da bacia (A), área impermeável (Aimp), 

área diretamente conectada (Adc), tempo de concentração (tc), comprimento do 

talvegue, diferença de cotas, coeficiente de rugosidade de Manning, Precipitação 

(Pchuva), infiltração inicial (Io), infiltração final (Ib). 

Os parâmetros área da bacia (A), área impermeável (Aimp) e área 

diretamente conectada (Adc), comprimento do talvegue, diferença de cotas, 

coeficiente de rugosidade de Manning foram obtidos a partir das análises das 

características físicas da bacia e estão descritas detalhadamente no item 3.5. O 

tempo de concentração (tc) foi calculado pela Fórmula de Kirpich, essa fórmula vem 

sendo bastante aplicada na literatura tanto para bacias rurais como para bacias 

urbanas. 

Para simulação de chuva foram escolhidos quatro eventos de precipitação 

intensa registrado na bacia de estudo pela estação meteorológica do INMET, os 

eventos analisados estão descritos detalhadamente no item 3.7 desse trabalho.  

Para os parâmetros da equação de Horton foram realizados ensaios de taxa 

de infiltração e utilizados os resultados dos ensaios de infiltração realizados pela 

ENCIBRA. O ensaio foi realizado através do infiltrômetro de anel simples e consiste 

em adicionar volumes de água conhecidos no anel de aço e medir o tempo da 

infiltração da água no solo. Os ensaios foram realizados no Campus da 

Universidade Federal de Pernambuco, no bairro do Curado e no Jóquei Club no 

Prado. Os dados do ensaio de infiltração realizado no campus da UFPE são 

mostrados na Tabela 14. 
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Tabela 14 – Ensaio no Centro de Tecnologia e Geociências - Campus da UFPE 

Tempo 
(min) 

Lâmina infiltrada acumulado 
(mm) 

Taxa de infiltração 
(mm/h) 

0,85 3,96 279,61 

3,37 7,92 141,19 

6,85 11,88 104,09 

11,27 15,84 84,38 

16,33 19,81 72,76 

22,03 23,77 64,72 

28,38 27,73 58,62 

33,60 31,69 56,59 

41,43 35,65 51,63 

48,80 39,61 48,70 

55,42 43,57 47,18 

63,00 47,53 45,27 

72,97 51,50 42,34 

Fonte: Autor. 

 

Com os dados do ensaio foi possível obter a curva de infiltração de água no 

solo e ajustar as curvas ao modelo de Horton. Os parâmetros a serem ajustados 

para o modelo de Horton são: Infiltração inicial (Io) infiltração final (Ib) e a constante 

característica do solo e do revestimento superficial (k). Na Tabela 15 são 

apresentados os parâmetros ajustados para cada ensaio realizado. Para efeito de 

comparação, são mostrados também os resultados da ENCIBRA (1978). 
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Tabela 15 – Parâmetros da equação de Horton ajustados 

Parâmetros da equação de Horton 

Locais Io Ib k H 

UFPE 279,61 42,34 3,0267 0,0485 

Joquei Club 300,00 13,84 4,7517 0,0086 

Curado 408,00 58,91 2,8304 0,0590 

Fonte: Autor. 

 

Onde H é a constante de decaimento da curva de infiltração determinado pela 

equação 𝐻 = 𝑒−𝑘 . 

Assim as equações obtidas foram: 

UFPE   →   𝐼𝑡 = 42,34 +  237,27. 𝑒−3,03𝑡   

Jóquei Club  →             𝐼𝑡 = 58,91 +  349,09. 𝑒−2,83𝑡    

Curado  →   𝐼𝑡 = 273,81 +  308,81.𝑒−1,79t   

As Figuras 40 a 42 apresentam as curvas obtidas com os dados coletados 

dos ensaios de infiltração. 

Figura 40 – Curva de infiltração do ensaio da UFPE 

 

           Fonte: Autor 
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Figura 41 – Curva de infiltração do ensaio no Joquei Club 

 

           Fonte: ENCIBRA (1978). 

 

Figura 42 – Curva de infiltração do ensaio no bairro do Curado 

 

           Fonte: ENCIBRA (1978). 
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Com base nas características do solo e uso e ocupação atual da bacia foi 

adotada a equação de taxa de infiltração pelo modelo de Horton determinado no 

ensaio do campus no Centro de Tecnologia e Geociências da UFPE. 

 

5.2 Análise de Sensibilidade 

Para determinar a influência dos parâmetros no resultado da simulação no 

software ABC6 foi feita uma análise de sensibilidade dos mesmos. Os parâmetros 

escolhidos para a análise de sensibilidade foram: área impermeabilizada 

diretamente conectada, infiltração inicial, infiltração final e o tempo de concentração. 

Esses parâmetros são importantes no processo de transformação chuva-vazão ao 

que se refere ao comportamento das vazões de pico e volumes escoados. 

Para essa análise foi selecionados o evento 1 ocorrido entre os dias 16 e 18 

de junho de 2010 e o evento 4 ocorrido nos dias 16 e 17 de julho de 2011, que 

apresentaram uma precipitação acumulada de 291,6 mm e 170,0 mm 

respectivamente. Esses eventos foram selecionados pelo motivo que diferentes 

variações de precipitação em relação ao tempo permitem um estudo do 

comportamento dos parâmetros sob diferentes condições. 

A análise de sensibilidade foi feita variando cada parâmetro por vez e 

mantidos os demais fixos.  A análise procedeu-se pelo seguinte critério: variavam-se 

os parâmetros de -75% a 100% do seu valor inicial e observam-se as variações na 

vazão de pico e no volume escoado total. Os desvios da vazão de pico e o volume 

escoado foram determinados pelas eq. (31) e (32). 

 

∆𝑄𝑝 = 100.
(𝑄𝑝𝑖−𝑄𝑝0 )

𝑄𝑝0
      (31) 

Onde: ∆𝑄𝑝 - Desvio da vazão de pico em % em relação a 𝑄𝑝0; 

 𝑄𝑝𝑖   - Vazão de pico calculado variando os parâmetros de -75%  ≤ i ≤ 100%; 

 𝑄𝑝0  - Vazão de pico inicial, calculado para os parâmetros iniciais. 
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   ∆𝑉 = 100.
(𝑉𝑖−𝑉0)

𝑉0
      (32) 

Onde: ∆𝑉 - Desvio do volume escoado em % em relação a V0; 

 Vi  - Volume escoado calculado variando os parâmetros de -75%  ≤ i ≤ 100%; 

 𝑉0  - Volume inicial calculado para os parâmetros iniciais. 

5.2.1  Evento 1 

A análise de sensibilidade do parâmetro área impermeável diretamente 

conectada (Adc) apresentou uma sensibilidade média na vazão de pico máxima 

variando de -0,64% a 7,84% o que corresponde a uma variação de vazão de 108,46 

m³/s a 117,72 m³/s. Já o volume escoado mostrou-se que sofreu bastante influência 

pelo parâmetro Adc, apresentando uma variação de -20,81% a 33,93% do valor 

inicial o que corresponde a 4,69 x 106 m³ a 7,93 x 106 m³. O aumento do volume 

deve-se ao fato de que a área diretamente conectada da área impermeável está 

conectada ao sistema de drenagem e possuir perdas de precipitação desprezíveis. 

Nas Figuras 43 e 44 observam-se os resultados obtidos na variação da área 

impermeável diretamente conectada. 

Figura 43 - Influência da porcentagem de área diretamente conectada (Adc) na 
vazão de pico máxima no Evento 1. 

 

        Fonte: Autor. 
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Figura 44 - Influência da porcentagem de área diretamente conectada (Adc) no 
volume escoado total no Evento 1. 

 

Fonte: Autor. 

 

A Tabela 16 apresenta os valores encontrados para a vazão de pico máxima 

e volume escoado total. Na Figura 45 visualiza-se o hidrograma para os diferentes 

valores da área impermeável diretamente conectada. 

 

Tabela 16 – Valores de vazão de pico máxima e volume escoado em função da área 

impermeável diretamente conectada no Evento 1 

ΔAdc Volume (m³) Qp máx (m³/s) 

-100% 4.691.379,60 108,46 

-50% 5.188.914,00 108,81 

0% 5.924.322,00 109,16 

50% 6.770.694,60 111,01 

100% 7.934.734,80 117,72 

Fonte: Autor. 
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Figura 45 – Hidrograma para as diferentes porcentagens do parâmetro Adc 

 

           Fonte: Autor. 

 

Na análise de sensibilidade do parâmetro taxa de infiltração inicial observou-

se que não houve variação da vazão de pico máxima. Isso se deve ao fato de que a 

taxa de infiltração inicial só tem influência nas primeiras horas de escoamento, 

tempo esse que o solo ainda não se encontra em estado de saturação, e a 

magnitude da vazão de pico está relacionado com a intensidade de chuva. 
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106 m³ o que corresponde a uma variação de 0,56% a -4,25% em relação ao valor 

inicial. 

Nas Figuras 46, 47 e 48 observam-se os resultados obtidos na variação da 

taxa de infiltração inicial. 

Figura 46 – Influência da porcentagem de infiltração inicial (Io) na vazão de pico nas 
6 h iniciais do escoamento no Evento 1. 

 

Fonte: Autor. 

 

Figura 47 – Influência da porcentagem de infiltração inicial (Io) na vazão de pico 
entre 6 h e 15 h iniciais do escoamento no Evento 1. 

 

  Fonte: Autor. 
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Figura 48 – Influência da porcentagem de infiltração inicial (Io) no volume escoado 
total no Evento 1. 

 

Fonte: Autor 

 

 

A Tabela 17 apresenta os valores encontrados para a vazão de pico e volume 

escoado total. Na Figura 49 visualiza-se o hidrograma para os diferentes valores de 

infiltração inicial. 

 

Tabela 17 – Valores de vazão de pico e volume escoado em função da taxa de 

infiltração inicial no Evento 1 

ΔIo Volume (m³) Qp 1 (m³/s) Qp 2 (m³/s) 

-50% 5.957.701,20 37,60 29,76 

-25% 5.957.701,20 37,60 29,76 

0% 5.924.322,00 36,95 28,03 

25% 5.881.784,40 36,44 25,05 

50% 5.830.178,40 35,60 22,10 

75% 5.768.672,40 34,78 19,81 

100% 5.672.422,80 30,86 19,33 

1 – Vazão nas 6 h iniciais do escoamento; 2 – Vazão entre as 6 h e 15 h do escoamento. 
Fonte: Autor. 
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Figura 49 – Hidrograma para as diferentes porcentagens do parâmetro Io 

 

Fonte: Autor. 

 

A taxa de infiltração final (Ib) apresentou grande sensibilidade aos parâmetros 

de escoamento. Houve uma variação de 40,99% a -32,50% na vazão de pico 

máxima conforme se aumentava o valor da taxa de infiltração final. Essa variação 

corresponde a uma diminuição na vazão de 153,91 m³/s para 73,68 m³/s. O volume 

escoado total apresentou a mesma relação à taxa de infiltração final, ocorrendo uma 

diminuição do volume de 9,90 x 106 m³ para 4,34 x 106 m³ o que corresponde a uma 

variação de 67,08% a -26,80% em relação ao volume inicial a medida que se 

aumenta o valor da taxa de infiltração final. Essa diminuição de volume deve-se ao 

fato de que valores de taxa de infiltração final maiores correspondem a uma 

capacidade de saturação do solo maior em reter a água. 

Nas Figuras 50 e 51 observam-se os resultados obtidos na variação da taxa 

de infiltração final. 
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Figura 50 – Influência da porcentagem de infiltração final (Ib) na vazão de pico no 
Evento 1 

 

           Fonte: Autor. 

 
 
 
Figura 51 – Influência da porcentagem de infiltração final (Ib) no volume escoado 
total no    Evento 1 

 

           Fonte: Autor. 
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A Tabela 18 apresenta os valores encontrados para a vazão de pico e volume 

escoado total. Na Figura 52 visualiza-se o hidrograma para os diferentes valores de 

infiltração final. 

 

Tabela 18 – Valores de vazão de pico máximo e volume escoado em função da taxa 

de infiltração final no Evento 1 

ΔIb Volume (m³) Qp máx (m³/s) 

-75% 9.898.408,80 153,91 

-50% 7.995.754,80 138,48 

-25% 6.735.308,40 123,21 

0% 5.924.322,00 109,16 

25% 5.353.336,80 98,11 

50% 4.892.230,80 88,52 

75% 4.578.609,60 80,05 

100% 4.336.714,80 73,68 

Fonte: Autor. 

 
 

Figura 52 – Hidrograma para as diferentes porcentagens do parâmetro Ib 

 

Fonte: Autor. 
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variação de 12,90% a -34,73% da vazão de pico máximo inicial. Observou-se ainda 

que houve um retardamento da vazão de pico máximo de 2 h entre as porcentagens 

do tempo de concentração -46% e 100%. Quanto ao volume de escoamento 

superficial o parâmetro apresentou uma sensibilidade ínfima, variando de -0,23% a 

0,09% do volume inicial, isso porque o volume não depende do tempo que é 

escoado a água, mas sim da capacidade do solo em reter essa água. Os valores de 

volumes encontrados variaram de 5,91 x 106 m³ a 5,93 x 106 m³. 

 

Nas Figuras 53 e 54 observam-se os resultados obtidos na variação do tempo 

de concentração. 

 

Figura 53 – Influência da porcentagem do tempo de concentração (tc) na vazão de 
pico no Evento 1 

 

Fonte: Autor. 
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Figura 54 – Influência da porcentagem do tempo de concentração (tc) no volume 
escoado total no Evento 1 

 

Fonte: Autor. 

 

A Tabela 19 apresenta os valores encontrados para a vazão de pico e volume 

escoado total. Na Figura 55 visualiza-se o hidrograma para os diferentes valores do 

tempo de concentração. 

 

Tabela 19 – Valores de vazão de pico máximo e volume escoado em função do 

tempo de concentração no Evento 1 

ΔTc Volume (m³) Qp máx (m³/s) 

-46% 5.910.465,60 123,24 

-25% 5.924.840,40 111,91 

0% 5.924.322,00 109,16 

25% 5.927.466,60 98,02 

50% 5.929.525,80 86,28 

75% 5.929.610,40 78,84 

100% 5.929.743,60 71,25 

Fonte: Autor. 
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Figura 55 – Hidrograma para as diferentes porcentagens do parâmetro tc 

 

Fonte: Autor. 

5.2.2  Evento 4 

A análise de sensibilidade do parâmetro área impermeável diretamente 

conectada (Adc) apresentou uma sensibilidade média na vazão de pico máxima 

variando de -5,10% a 17,24% o que corresponde a uma variação de vazão de 68,14 

m³/s a 84,19 m³/s. Já o volume escoado mostrou-se que sofreu bastante influência 

pelo parâmetro Adc, apresentando uma variação de -22,53% a 43,91% do valor 

inicial o que corresponde a 2,41 x 106 m³ a 4,48 x 106 m³. O aumento do volume 

deve-se ao fato de que a área diretamente conectada da área impermeável está 

conectada ao sistema de drenagem e possuir perdas de precipitação desprezíveis. 

Nas Figuras 56 e 57 observam-se os resultados obtidos na variação da área 

impermeável diretamente conectada. 
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Figura 56 - Influência da porcentagem de área diretamente conectada (Adc) na 
vazão de pico máxima no Evento 4 

 

Fonte: Autor. 

 
Figura 57 - Influência da porcentagem de área diretamente conectada (Adc) no 
volume escoado total no Evento 4 

 

Fonte: Autor. 
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A Tabela 20 apresenta os valores encontrados para a vazão de pico máxima 

e volume escoado total. Na Figura 58 visualiza-se o hidrograma para os diferentes 

valores da área impermeável diretamente conectada. 

 

Tabela 20 – Valores de vazão de pico máximo e volume escoado em função da área 

impermeável diretamente conectada no Evento 4 

ΔAdc Volume (m³) Qp máx (m³/s) 

-100% 2.411.571,60 68,14 

-50% 2.686.647,60 69,47 

0% 3.113.006,40 71,81 

50% 3.653.623,80 74,93 

100% 4.480.014,60 84,19 

Fonte: Autor. 

 
 

Figura 58 – Hidrograma para as diferentes porcentagens do parâmetro Adc 

 

Fonte: Autor. 
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diminuindo de 75,69 m³/s para 61,92 m³/s conforme a taxa de infiltração inicial 

aumentava o que corresponde a uma variação 5,41% a -13,76% do seu valor inicial. 

O volume escoado mostrou-se com uma sensibilidade média, isso porque em 

média 44,80% do volume superficial escoaram nas 17 horas iniciais. A partir desse 

momento praticamente não houve mais variação do volume devido ao grau de 

saturação ter atingido o ápice. À medida que o valor da variação taxa de infiltração 

inicial aumentava houve uma diminuição do volume escoado de 3,20 x 106 m³ para 

2,78 x 106 m³ o que corresponde a uma variação de 2,69% a -10,55% em relação ao 

valor inicial. 

Nas Figuras 59 e 60 observam-se os resultados obtidos na variação da taxa 

de infiltração inicial. 

Figura 59 – Influência da porcentagem de infiltração inicial (Io) na vazão de pico 
máxima no Evento 4 

 

Fonte: Autor. 
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Figura 60 – Influência da porcentagem de infiltração inicial (Io) no volume escoado 
total no Evento 4 

 

Fonte: Autor. 

 

A Tabela 21 apresenta os valores encontrados para a vazão de pico máxima 

e volume escoado total. Na Figura 61 visualiza-se o hidrograma para os diferentes 

valores de infiltração inicial. 

 

Tabela 21 – Valores de vazão de pico máximo e volume escoado em função da taxa 

de infiltração inicial no Evento 4 

ΔIo Volume (m³) Qp máx (m³/s) 

-50% 3.196.728,00 75,69 

-25% 3.196.728,00 75,69 

0% 3.113.006,40 71,81 

25% 3.028.903,20 69,38 

50% 2.933.121,60 67,23 

75% 2.841.278,40 63,05 

100% 2.784.592,80 61,92 

Fonte: Autor. 

 

 
 
 

-12,00%

-10,00%

-8,00%

-6,00%

-4,00%

-2,00%

0,00%

2,00%

4,00%

-60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Δ
V

Io



 
 

116 
 

Figura 61 – Hidrograma para as diferentes porcentagens do parâmetro Io 

 

Fonte: Autor. 

 

A taxa de infiltração final (Ib) apresentou grande sensibilidade aos parâmetros 

de escoamento. Houve uma variação de 55,10% a -33,13% na vazão de pico 

máxima conforme se aumentava o valor da taxa de infiltração final. Essa variação 

corresponde a uma diminuição na vazão de 111,37 m³/s para 48,02 m³/s. O volume 

escoado total apresentou relação semelhante à taxa de infiltração final, ocorrendo 

uma diminuição do volume de 5,79 x 106 m³ para 2,32 x 106 m³ o que corresponde a 

uma variação de 85,96% a -25,28% em relação ao volume inicial à medida que se 

aumenta o valor da taxa de infiltração final. Essa diminuição de volume deve-se ao 

fato de que valores de taxa de infiltração final maiores correspondem a uma 

capacidade de saturação do solo maior em reter a água.  

Nas Figuras 62 e 63 observam-se os resultados obtidos na variação da taxa 

de infiltração final. 
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Figura 62 – Influência da porcentagem de infiltração final (Ib) na vazão de pico no 
Evento 4 

 

Fonte: Autor. 

 
 
Figura 63 – Influência da porcentagem de infiltração final (Ib) no volume escoado 
total no Evento 4 

 

Fonte: Autor. 

 

-40,00%

-30,00%

-20,00%

-10,00%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

-100% -50% 0% 50% 100% 150%

Δ
Q

p
 m

áx

Ib

-40,00%

-20,00%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

-100% -50% 0% 50% 100% 150%

Δ
V

Ib



 
 

118 
 

A Tabela 22 apresenta os valores encontrados para a vazão de pico e volume 

escoado total. Na Figura 64 visualiza-se o hidrograma para os diferentes valores de 

infiltração final. 

Tabela 22 – Valores de vazão de pico máximo e volume escoado em função da taxa 

de infiltração final no Evento 4 

ΔIb Volume (m³) Qp máx (m³/s) 

-75% 5.788.861,20 111,37 

-50% 4.543.556,40 96,59 

-25% 3.683.851,20 82,50 

0% 3.113.006,40 71,81 

25% 2.775.918,60 63,22 

50% 2.549.894,40 56,63 

75% 2.405.934,00 51,60 

100% 2.316.841,20 48,02 

Fonte: Autor. 

 
Figura 64 – Hidrograma para as diferentes porcentagens do parâmetro Ib 

 

Fonte: Autor. 
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32,02% da vazão de pico máximo inicial. Observou-se ainda que houve um 

retardamento da vazão de pico máximo de 2 h entre as porcentagens do tempo de 

concentração -46% e 100%. Quanto ao volume de escoamento superficial o 

parâmetro apresentou uma sensibilidade pequena, variando de -0,38% a 0,16% do 

volume inicial, isso porque o volume não depende do tempo que é escoado a água, 

mas sim da capacidade do solo em reter essa água. Os valores de volumes 

encontrados variaram de 3,10 x 106 m³ a 3,12 x 106 m³. 

Nas Figuras 65 e 66 observam-se os resultados obtidos na variação do tempo 

de concentração. 

 
Figura 65 – Influência da porcentagem do tempo de concentração (tc) na vazão de 
pico no Evento 4 

 

Fonte: Autor. 
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Figura 66 – Influência da porcentagem do tempo de concentração (tc) no volume 
escoado total no Evento 4 

 

Fonte: Autor. 

 

A Tabela 23 apresenta os valores encontrados para a vazão de pico máxima 

e volume escoado total. Na Figura 67 visualiza-se o hidrograma para os diferentes 

valores do tempo de concentração. 

 

Tabela 23 – Valores de vazão de pico máximo e volume escoado em função do 

tempo de concentração no Evento 4 

ΔTc Volume (m³) Qp máx (m³/s) 

-46% 3.101.265,00 81,00 

-25% 3.111.652,80 77,23 

0% 3.113.006,40 71,81 

25% 3.115.681,20 64,29 

50% 3.117.211,20 58,13 

75% 3.117.594,60 53,43 

100% 3.118.068,00 48,82 

Fonte: Autor. 
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Figura 67 – Hidrograma para as diferentes porcentagens do parâmetro tc 

 

Fonte: Autor. 

 

5.3 Simulação dos eventos 

Definido e analisado os parâmetros que tiveram mais influência no 

escoamento superficial, foram calculados os hidrogramas por sub-bacias para cada 

evento com o objetivo de analisar comportamento do volume escoado ao longo do 

rio na bacia de estudo. O calculo dos hidrogramas levou em consideração as vazões 

geradas em cada sub-bacia e o amortecimento delas ao longo do trecho. O 

hidrograma foi calculado através do método SCS (Soil Conservation Service) para 

os Eventos 1 e 4  e pelo método SBUH (Santa Barbara Urban Hydrograph) para os 

Eventos  2 e 3,  e corresponde a vazões de saída no ponto de jusante de cada sub-

bacia. 

5.3.1 Evento 1 
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bacia 2; 38,64 m³/s, 50,47 m³/s, 52,41 m³/s, 54,73 m³/s, 46,97 m³/s e 101,57 m³/s 

para a sub-bacia 3. Observou-se que houve uma variação da vazão de pico máximo 

de 203,81% entre as sub-bacias 1 e 2 e de 65,45% entre as sub-bacias 2 e 3. Essa 

variação de vazão deve-se ao fato de que houve um incremento de volume maior 

entre a sub-bacia 1 e 2 do que entre as sub-bacias 2 e 3. Constatou-se que o 

aumento do escoamento superficial ocorre por causa do alto grau de 

impermeabilização nas sub-bacias 2 e 3. 

Na Figura 68 observa-se a variação das vazões calculada no ponto de jusante 

de cada sub-bacia. 

 
Figura 68 – Hidrograma do Evento 1 

 

Fonte: Autor. 

 

Na Figura 69 visualiza-se a vazão de saída na sub-bacia 3 para precipitação 

do Evento 1. 
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Figura 69 – Hidrograma e hietograma do Evento 1 

 

Fonte: Autor. 

5.3.2 Evento 2 

Para simulação do Evento 2 o hidrograma apresentou as seguintes maiores 

vazões de pico: 17,97 m³/s, 16,24 m³/s e 14,35 m³/s para a sub-bacia 1; 50,22 m³/s, 

48,10 m³/s e 41,63 m³/s para a sub-bacia 2; 77,17 m³/s, 78,21 m³/s e 69,36 m³/s 

para a sub-bacia 3. Observou-se que houve uma variação da vazão de pico máximo 

de 179,55% entre as sub-bacias 1 e 2 e de 55,73% entre as sub-bacias 2 e 3. Essa 

variação de vazão deve-se ao fato de que houve um incremento de volume maior 

entre a sub-bacia 1 e 2 do que entre as sub-bacias 2 e 3. Constatou-se que o 

aumento do escoamento superficial ocorre por causa do alto grau de 

impermeabilização nas sub-bacias 2 e 3. 

Na Figura 70 observa-se a variação das vazões calculada no ponto de jusante 

de cada sub-bacia. 
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Figura 70 – Hidrograma do Evento 2 

 

Fonte: Autor. 

 

Na Figura 71 visualiza-se a vazão de saída na sub-bacia 3 para precipitação 

do Evento 2. 

Figura 71 – Hidrograma e hietograma do Evento 2 

 

Fonte: Autor. 
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5.3.3 Evento 3 

Para simulação do Evento 3 o hidrograma apresentou as seguintes maiores 

vazões de pico: 17,97 m³/s e 21,27 m³/s para a sub-bacia 1; 54,52 m³/s e 58,20 m³/s 

para a sub-bacia 2; 88,47 m³/s e 96,67 m³/s para a sub-bacia 3. Observou-se que 

houve uma variação da vazão de pico máximo de 173,61% entre as sub-bacias 1 e 2 

e de 66,09% entre as sub-bacias 2 e 3. Essa variação de vazão deve-se ao fato de 

que houve um incremento de volume maior entre a sub-bacia 1 e 2 do que entre as 

sub-bacias 2 e 3. Constatou-se que o aumento do escoamento superficial ocorre por 

causa do alto grau de impermeabilização nas sub-bacias 2 e 3. 

Na Figura 72 observa-se a variação das vazões calculada no ponto de jusante 

de cada sub-bacia. 

 
Figura 72 – Hidrograma do Evento 3 

 

Fonte: Autor. 

 

Na Figura 73 visualiza-se vazão de saída na sub-bacia 3 para precipitação do 

Evento 3. 
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Figura 73 – Hidrograma e hietograma do Evento 3 

 

Fonte: Autor. 

5.3.4 Evento 4 

Para simulação do Evento 4 o hidrograma apresentou as seguintes maiores 

vazões de pico: 16,48 m³/s e 11,93 m³/s para a sub-bacia 1; 50,24 m³/s e 34,98 m³/s 

para a sub-bacia 2; 83,42 m³/s e 54,43 m³/s para a sub-bacia 3. Observou-se que 

houve uma variação da vazão de pico máximo de 204,92% entre as sub-bacias 1 e 2 

e de 66,04% entre as sub-bacias 2 e 3. Essa variação de vazão deve-se ao fato de 

que houve um incremento de volume maior entre a sub-bacia 1 e 2 do que entre as 

sub-bacias 2 e 3. Constatou-se que o aumento do escoamento superficial ocorre por 

causa do alto grau de impermeabilização nas sub-bacias 2 e 3. 

Na Figura 74 observa-se a variação das vazões calculada no ponto de jusante 

de cada sub-bacia. 
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Figura 74 – Hidrograma do Evento 4 

 

Fonte: Autor. 

 

Na Figura 75 visualiza-se vazão de saída na sub-bacia 3 para precipitação do 

Evento 4. 

Figura 75 – Hidrograma e hietograma do Evento 4 

 

Fonte: Autor. 
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5.3.5 Comparação entre o método SCS e o método SBUH 

Foi feita a comparação dos hidrogramas determinados pelo método SCS e do 

método SBUH para os Eventos 1 e 4 para cada sub-bacia. Ao analisar os 

hidrogramas observou-se que as vazões calculadas pelo método SCS tendem a 

serem maiores paras as vazões de ascensão e menores nas vazões de recessão do 

que os calculados pelo método SBUH. As maiores vazões de pico máximas foram 

observadas no método SCS enquanto o método SBUH apresentou vazões mínimas 

maiores. O volume produzido pelos diferentes métodos não mostrou diferença 

significativa. Na Tabela 24 são apresentadas as vazões de pico máximas 

encontradas pelos métodos. 

 

Tabela 24 – Vazões de pico máximos determinados pelo método SCS e SBUH no 

Evento 1. 

VAZÃO DE PICO MÁXIMO (m³/s) 

 
Sub-bacia 1 Sub-bacia 2 Sub-bacia 3 

Método SCS 20,21 61,39 101,57 

Método SBUH 16,87 51,56 87,18 

Fonte: Autor. 

 

As Figuras 76, 77 e78 apresentam os hidrogramas calculados para cada sub-

bacia pelos métodos SCS e SBUH. 
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Figura 76 – Comparação dos hidrograma do Evento 1 pelo método SCS e pelo 
método SBUH para a sub-bacia 1 

 

Fonte: Autor. 

   
Figura 77 – Comparação dos hidrograma do Evento 1 pelo método SCS e pelo 
método SBUH para a sub-bacia 2 

 

Fonte: Autor. 
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Figura 78 – Comparação dos hidrograma do Evento 1 pelo método SCS e pelo 
método SBUH para a sub-bacia 3 

 

Fonte: Autor. 

 

Para o Evento 4 foi observado as mesmas diferenças dos métodos sugeridos 

de calculo de hidrogramas apresentadas no Evento 1 paras as vazões de picos 

máximos e os volumes escoados. Na Tabela 25 são apresentas as vazões de pico 

máximas encontradas pelos métodos. 

Tabela 25 – Vazões de picos máximos determinados pelo método SCS e SBUH no 

Evento 4. 

VAZÃO DE PICO MÁXIMO (m³/s) 

 
Sub-bacia 1 Sub-bacia 2 Sub-bacia 3 

Método SCS 16,48 50,24 83,42 

Método SBUH 13,87 42,52 71,93 

Fonte: Autor. 

 

As Figuras 79, 80 e 81 apresentam os hidrogramas calculados para cada sub-

bacia pelos métodos SCS e SBUH. 
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Figura 79 – Comparação dos hidrograma do Evento 4 pelo método SCS e pelo 

método SBUH para a sub-bacia 1 

 

Fonte: Autor. 

 

 

Figura 80 – Comparação dos hidrograma do Evento 4 pelo método SCS e pelo 

método SBUH para a sub-bacia 2 

 

Fonte: Autor. 

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

16,00

18,00

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

V
az

ão
 (m

³/
s)

Tempo (h)

Hidrograma Sub-bacia 1

Método SBUH Método SCS

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

V
az

ão
 (m

³/
s)

Tempo (h)

Hidrograma Sub-bacia 2

Método SBUH Método SCS



 
 

132 
 

Figura 81 – Comparação dos hidrograma do Evento 4 pelo método SCS e pelo 
método SBUH para a sub-bacia 3 

 

Fonte: Autor. 

 

5.4 Simulação dos níveis de água (N.A.) 

5.4.1 Evento 1 

Definidos os hidrogramas procedeu-se para a etapa seguinte: determinação 

dos níveis de água no rio. Com a obtenção dos níveis de água é possível determinar 

se haverá transbordamento da calha do rio e a área de inundação. 

Os níveis de água foram calculados para cada sub-bacia e simulados para os 

Eventos 1, 2, 3 e 4. Para o calculo dos níveis de água foi utilizado a equação 

potencial da curva-chave obtida através de medições de vazão e nível na seção do 

rio descritas no item 3.7. 

Para a sub-bacia 1, 2 e 3 os dados apresentaram um nível médio de água de 

1,15 m, 1,66 m e 2,01 m, respectivamente. Os níveis máximos de água ocasionados 

pelos maiores picos de vazão foram de 2,14 m, 3,01 m e 3,52 m, respectivamente 

para as sub-bacias 1, 2 e 3, o que corresponde a uma elevação média de nível do 
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rio de 1,82 vezes maior. A Figura 82 apresenta a variação dos níveis de água em 

função do tempo paras as sub-bacias de estudo. 

Figura 82 – Nível de água por sub-bacia no Evento 1 

 

Fonte: Autor. 

 

5.4.2 Evento 2 

Para a sub-bacia 1, 2 e 3 os dados apresentaram um nível médio de água de 

0,80 m, 1,15 m e 1,38 m, respectivamente. Os níveis máximos de água ocasionados 

pelos maiores picos de vazão foram de 2,06 m, 2,83 m e 3,25 m, respectivamente 

para as sub-bacias 1, 2 e 3, o que corresponde a uma elevação média de nível do 

rio de 2,46 vezes maior. A Figura 83 apresenta a variação dos níveis de água em 

função do tempo paras as sub-bacias de estudo. 
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Figura 83 – Nível de água por sub-bacia no Evento 2. 

 

Fonte: Autor. 

 

5.4.3 Evento 3 

Para a sub-bacia 1, 2 e 3 os dados apresentaram um nível médio de água de 

0,98 m, 1,40 m e 1,68 m, respectivamente. Os níveis máximos de água ocasionados 

pelos maiores picos de vazão foram de 2,17 m, 2,96 m e 3,47 m, respectivamente 

para as sub-bacias 1, 2 e 3, o que corresponde a uma elevação média de nível do 

rio de 2,13 vezes maior. A Figura 84 apresenta a variação dos níveis de água em 

função do tempo para as sub-bacias de estudo. 
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Figura 84 – Nível de água por sub-bacia no Evento 3 

 

Fonte: Autor. 

 

5.4.4 Evento 4 

Para a sub-bacia 1, 2 e 3 os dados apresentaram um nível médio de água de 

0,95 m, 1,37 m e 1,68 m, respectivamente. Os níveis máximos de água ocasionados 

pelos maiores picos de vazão foram de 2,01 m, 2,83 m e 3,31 m, respectivamente 

para as sub-bacias 1, 2 e 3, o que corresponde a uma elevação média de nível do 

rio de 2,05 vezes maior. A Figura 85 apresenta a variação dos níveis de água em 

função do tempo paras as sub-bacias de estudo. 
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Figura 85 – Nível de água por sub-bacia no Evento 4 

 

Fonte: Autor. 

 

5.5 Simulação dos cenários 

Para previsões de vazões de enchentes foi simulado hidrogramas para 

cenários futuros. O cenário permite avaliar as condições de capacidade de vazão e 

volume do rio a partir de eventos de chuvas intensas. Esses cenários permitem que 

se possam adotar medidas preventivas para contenção de enchentes nas áreas 

urbanas. As simulações dos cenários foram realizadas para os eventos 1 e 3 na qual 

foram registradas as maiores precipitações. 

Os cenários futuros foram elaborados prevendo-se que haja um aumento das 

áreas impermeáveis da bacia, uma vez que o grau de urbanização aumenta com o 

crescimento populacional. Os cenários foram estabelecidos adotando taxas 

crescentes da área de impermeabilização. Para o cenário 1 foi adotado uma taxa de 

impermeabilização da área de 30%, 80% e 80% paras as sub-bacias 1, 2 e 3 

respectivamente e para o cenário 2 foi adotado uma taxa de impermeabilização da 

área de 40%, 90% e 90% para as sub-bacias 1, 2 e 3, respectivamente. 
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Como já esperado houve um aumento do volume escoado e 

conseqüentemente uma vazão de pico maior. No cenário 1 um aumento de volume 

11,20%, em relação ao volume obtido pelos parâmetros de caracterização da bacia, 

apresenta um valor de 112,40 m³/s na vazão de pico máxima o que corresponde a 

um aumento de 10,66%. No cenário 2 houve um aumento de 28,80% no volume 

escoado e  de 27,35% da vazão de pico máxima o que corresponde a uma vazão de 

129,35 m³/s. Os níveis de água máximos obtidos foram 3,63 m e 3,79 m, para os 

cenários 1 e 2, respectivamente. Nas Figuras 86 e 87 visualiza-se o comportamento 

das vazões e os níveis de água para os diferentes cenários. 

 

Figura 86 – Hidrograma do Evento 1 para o cenário 1 e 2 

 

Fonte: Autor. 
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Figura 87 – Nível de água do Evento 1 para cenário 1 e 2 

 

Fonte: Autor. 

 

Para o Evento 3, o cenário 1 apresentou um aumento de volume 10,87%, em 

relação ao volume obtido pelos parâmetros de caracterização da bacia, esse 

incremento ocasiona uma vazão de pico máxima de 106,82 m³/s o que corresponde 

a um aumento de 10,50% da vazão de pico. No cenário 2 houve um aumento de 

28,41% no volume escoado e de 25,44% da vazão de pico máxima o que 

corresponde a uma vazão de 121,26 m³/s. Os níveis de água máximos obtidos foram 

3,58 m e 3,72 m, para os cenários 1 e 2, respectivamente. Nas Figuras 88 e 89 

visualiza-se o comportamento das vazões e os níveis de água para os diferentes 

cenários. 
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Figura 88 – Hidrograma do Evento 3 para o cenário 1 e 2 

 

Fonte: Autor. 

 

 

Figura 89 – Nível de água do Evento 3 para cenário 1 e 2 

 

Fonte: Autor. 
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6. Conclusão 

O objetivo do presente trabalho foi utilizar a ferramenta computacional ABC6 

(Análise de Bacias Complexas) a partir de um modelo chuva-vazão para 

determinação das vazões e volumes escoados superficialmente na Bacia 

Hidrográfica do Rio Tejipió que freqüentemente vem ocasionando inundações na 

região de Recife devido aos elevados índices pluviométricos ocasionados por 

chuvas torrenciais. 

O estudo foi desenvolvido na Bacia Urbana do Rio Tejipió, localizado na 

Região Metropolitana de Recife, PE. A realização do trabalho iniciou através de 

visitas técnicas aos canais afluentes do Rio, as áreas que sofrem alagamento pelo 

transbordamento do rio e as margens do Rio Tejipió. Nas visitas foi observado que o 

Rio Tejipió apresenta bastante degradação e constataram-se as seguintes 

situações: grande quantidade de lixo jogado o que dificulta o fluxo de água e diminui 

a capacidade de vazão da calha; presença de população ribeirinha que intensifica o 

acúmulo de lixo no rio e contribui para o agravamento da qualidade da água; e o 

estreitamento das seções transversais invadidas por ocupações inapropriadas.  

Para análise do comportamento chuva-vazão foi necessário fazer um estudo 

de caracterização física e hidrológica da bacia. Esse estudo foi realizado através de 

coleta de dados em órgãos municipais e estaduais da região, visitas in loco, imagens 

de satélites, analisados e produzidos com auxilio de softwares como o AutoCAD 

2007 e o ArcGis 9.3. A Bacia do Rio Tejipió dispõe de uma área de drenagem de 

93,65 km² e um comprimento do rio principal de 23,17 km apresentado assim uma 

densidade de drenagem baixa de 1,45 km/km² e um fator de forma da bacia de 1,60. 

Valores altos do fator de forma indicam uma tendência maior à bacia estar sujeita a 

enchentes. 

A partir do Modelo Numérico do Terreno (MNT) e curvas topográficas de nível 

de 10 m foi possível observar que a bacia apresenta declividade baixa na maior 

parte de sua área, principalmente nas áreas urbanizadas onde o relevo é 

predominantemente plano. A bacia também apresenta um volume médio anual de 

chuvas 2.254,0 mm segundo o ITEP. Os meses mais chuvosos ocorrem em maio, 

junho e julho, que já registraram volumes mensais máximos de 710,9 mm em maio 
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de 2011 e 708,8 mm em junho de 2005, épocas onde se presencia chuvas intensas 

e eventos consecutivos de volumes diários de precipitação alta. 

Quanto ao uso e ocupação do solo a maior parte da bacia é ocupada por 

áreas residenciais, comerciais e industriais apresentando assim um elevado de grau 

de urbanização que ocasiona um aumento do volume de água escoado 

superficialmente. A área de impermeabilização da bacia é cerca de 64,36% da área 

total. Com exceção da cabeceira da bacia, região inserida no município de São 

Lourenço da Mata, onde se constata presença de matas preservadas. 

Com o objetivo de um maior detalhamento dos processos hidrológicos foi feita 

a discretização da bacia de estudo em cinco sub-bacias. Na sub-bacia 2, no trecho 

próximo da BR 101 dentro do 4º Batalhão de Comunicações Exército Brasileiro foi 

definido o ponto de medição de vazão e nível de água no Rio Tejipió. Através de 

molinetes hidrométricos e batimetria das seções transversais do rio foi possível 

medir as vazões e níveis de água e fazer um ajuste da curva-chave. Com a curva-

chave pode-se fazer a estimativa das vazões. 

Os parâmetros necessários da bacia para simulação dos hidrogramas se 

deram com o estudo anterior das características físicas e hidrológicas da bacia. A 

partir de eventos de chuvas intensas selecionados previamente iniciou-se o estudo 

de influência dos parâmetros no escoamento superficial. Os parâmetros que mais 

tiveram influência na vazão de pico e no volume escoado foram a área impermeável 

diretamente conectada e taxa de infiltração final. A área impermeável diretamente 

conectada chegou a ser responsável pelo um aumento relativo de até 43,91% do 

volume escoado e um aumento relativo na vazão de pico máximo de 17,24%. Já o 

aumento da taxa de infiltração final acarretaria em uma diminuição relativa do 

volume escoado em 26,80% e uma redução relativa de 33,13% da vazão de pico 

máxima. 

O tempo de concentração da bacia mostrou-se um parâmetro pouco sensível 

ao volume escoado superficialmente, mas uma forte influência na vazão 

apresentando uma redução relativa da vazão de pico máxima de 34,73%. O tempo 

de concentração é um fator que influencia na magnitude das inundações isso porque 

com um tempo de escoamento maior há uma diminuição da velocidade do 
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escoamento e conseqüentemente um volume menor no ponto de jusante reduzindo 

a vazão de pico. 

A taxa de infiltração inicial apresentou uma sensibilidade razoável ao volume 

escoado chegando a uma redução relativa de 10,55%, enquanto apresentou uma 

sensibilidade relativa as vazões de pico máxima. Para as chuvas intensas ocorridas 

nas primeiras horas de precipitação as taxas de infiltração iniciais maiores tenderam 

a absorver as vazões de pico em contra partida as vazões de pico máximas que 

ocorreram após certo tempo de chuva. Isso porque após a capacidade máxima de 

retenção de água pelo solo com o tempo, o parâmetro não tem mais influência sobre 

atenuação dos picos. Para as vazões de pico máximas houve uma redução relativa 

de até 13,76%. As vazões de picos ocorridas nas primeiras horas sofreram uma 

redução relativa de até -31,03%. 

Analisado os parâmetros com maior influência foi realizado a simulação dos 

hidrogramas. Para os eventos simulados na sub-bacia 1 as vazões de pico máximas 

obtidas foram 20,21 m³/s, 17,97 m³/s, 21,27 m³/s e 16,40 m³/s; para a sub-bacia 2 as 

vazões de pico máximas foram: 61,39 m³/s, 50,22m³/s, 58,20 m³/s e 50,24 m³/s; e 

para a sub-bacia 3 as vazões de pico máximas foram: 101,57 m³/s, 78,21 m³/s, 

96,67 m³/s e 83,42 m³/s. A diferença do aumento da vazão de pico foram maiores 

nas sub-bacias 2 e 3 onde estas apresentam taxa de impermeabilização de 66,45% 

e 75,77%, respectivamente. Conseqüentemente essas sub-bacias apresentaram 

uma variação maior no nível de água. 

Os níveis de água máximos simulados para os eventos 1, 2, 3 e 4 

apresentaram os seguintes valores, respectivamente, para sub-bacia 1: 2,14 m, 2,06 

m, 2,17 m e 2,01 m; para a sub-bacia 2: 3,01 m, 2,83 m, 2,96 m e 2,83 m; para a 

sub-bacia 3: 3,52 m, 3,25m, 3,47 m e 3,31 m. 

Na comparação dos métodos SCS e SBUH para obtenção dos hidrogramas 

do Evento 1 e 4 não apresentou variação significativa do volume escoado tanto para 

o Evento 1 como para o Evento 4, no entanto o método SCS tendeu a maiores 

vazões de ascensão e menores vazões de recessão ao comparar com as vazões 

obtidas pelo método SBUH, logo o método SCS apresentou vazões de pico 

superiores ao método SBUH. No Evento 1 houve um aumento das vazões de pico 
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máximas em 19,79%, 19,07% e 16,50% nas sub-bacias 1, 2 e 3, respectivamente. 

No Evento 4 houve um aumento semelhante nas vazões de pico máximas, valores 

estes de 18,82%, 18,17% e 15,98% nas sub-bacias 1, 2 e 3, respectivamente. 

Na simulação dos cenários futuros considerou-se um aumento das áreas 

impermeáveis com o tempo. Os aumentos máximos das áreas impermeáveis foram 

de 38,94%, 35,43% e 18,78% em relação ao estagio atual de impermeabilização 

para as sub-bacias 1, 2 e 3, respectivamente. A análise dos cenários permitiu 

constatar um aumento de volume escoado de 28,80% e um acréscimo de 27,35% na 

vazão de pico máximo o que corresponde a uma vazão de 129,35 m³/s e uma 

elevação de nível de água de 3,79 m. 

Esse trabalho permitiu estimar as vazões de escoamento que ocorrem na 

Bacia do Rio Tejipió ocasionado por eventos prolongados de chuvas intensas 

através do programa de simulação de Análise de Bacias Complexas ABC6, 

permitindo assim, tomar medidas preventivas para a atenuação das vazões evitando 

desconforto e prejuízos que as inundações vêm provocando com freqüência nos 

últimos anos nos grandes centros urbanos. 

Para trabalhos futuros na Bacia do Rio Tejipió sugere-se um estudo mais 

detalhado das características físicas e a instalação de mais estações meteorológicas 

a fim de determinar a variação espacial das precipitações na bacia. E sobretudo a 

instalação de estações fluviométricas, com o objetivo de obter um maior número de 

dados para calibração dos parâmetros e comparação dos dados simulados. 
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