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RESUMO 
 

A crescente urbanização das cidades e o consequente aumento do grau de 
impermeabilização do solo vem gerando uma série de impactos no ciclo hidrológico. 
Bacias sujeitas a urbanização apresentam considerável redução da infiltração de água 
da chuva no solo, aumentando o volume de água escoado superficialmente, sendo 
comum a ocorrência de inundações nestas bacias. Este trabalho teve como objetivo 
implementar o modelo hidrológico/hidráulico distribuído MOHID Land para a bacia 
hidrográfica do rio Belém, no município de Curitiba, para simular o impacto de chuvas 
com diferentes tempos de recorrência (10, 25, 50 e 100 anos) na formação de 
manchas de inundação no trecho sul da bacia estudada. Com o uso de estimativas de 
chuva obtidas pela integração de dados de pluviômetro, radar e satélite, foram 
simulados 4 eventos de chuvas de origem convectiva, determinando um conjunto de 
parâmetros que representam o escoamento da água da chuva na bacia do rio Belém. 
A validação dos resultados de calibração foi realizada com a aplicação do parâmetro 
de Nash-Sutclife ( ), que compara a eficiência entre valores de vazão calculada pelo 
modelo com medidos por estações fluviométricas. Os resultados indicaram uma 
eficiência boa ( > 0,75) para todos os eventos de chuva simulados. Para a simulação 
de eventos com diferentes tempos de recorrência, foram adotadas duas condições de 
distribuição espacial da chuva: i) com núcleo de precipitação localizado ao norte da 
bacia hidrográfica – área com maior área permeável; e ii) com núcleo de precipitação 
na região central da bacia, que possui alta taxa de impermeabilização. Através da 
simulação de chuvas com diferentes tempos de recorrência e distribuição espacial, foi 
possível identificar os trechos mais críticos a inundação na porção sul da bacia do rio 
Belém. Eventos com distribuição de chuva na área mais impermeável da bacia 
apresentaram maior volume de água escoando superficialmente em relação aos 
eventos com núcleo na região norte – mais permeável – demonstrando a importância 
da manutenção de áreas permeáveis para a redução dos impactos gerados por 
chuvas intensas em áreas urbanas. 
 
Palavras chave: modelo chuva-vazão; hidrologia urbana; inundações urbanas 

  



ABSTRACT 
 

Development of big cities and the consequent increasing of impervious area has been 
generated impacts on hydrological cycle. Urban watersheds are subject to 
considerable reduction of rainwater infiltration capacity, increasing the occurrence of 
flooding on these watersheds. The goal of this work was to implement a distributed 
hydrologic/hydraulic model on Belém river watershed, located on the city of Curitiba, 
to estimate the impact of rainfall events with different return periods (10, 25, 50 and 
100 years) on formation of flood spots in the southern stretch of Belém river watershed. 
Using integrated rainfall data (rain gauge, radar and satellite), 4 convective rain events 
were chosen, defining a set of parameters that represents the flow of rain water over 
the watershed. The validation of these parameters was verified by Nash-Sutfclife ( ) 
coefficient, which compares the efficiency between discharge values simulated and 
observed by fluviometric stations. Results indicated a good efficiency (  > 0,75) for all 
of simulations. In order to simulate events with different recurrence times, two spatial 
conditions were adopted to rainfall distribution: i) higher intensity of rainfall on the north 
of watershed - place with more pervious areas; and ii) higher intensity in the central 
region, which has the most impervious area of the watershed. With these simulations, 
was possible to identify critical points to flooding in the southern of Belém river 
watershed. Rainfall intensity higher in the impervious area demonstrated more 
capacity to generate flooding events when compared with the scenario which 
concentrates higher intensity on the north of the watershed. These results indicate the 
importance of the maintenance of permeable areas to reduce the impacts caused by 
critical rainfall events. 
 
Key words: rainfall-runoff model; urban hydrology; urban flooding  
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1 INTRODUÇÃO 
 

Entre o final dos anos 60 até os anos 90, a população brasileira concentrada 

em áreas urbanas saltou de 55% para 76% (FGV, 1998), alcançando 84% no ano de 

2010 (IBGE, 2010). A ocupação destes centros urbanos geralmente ocorre em áreas 

próximas a rios e córregos e, para possibilitar o desenvolvimento urbano, estes corpos 

d’água foram retificados e canalizados a céu aberto ou enterrados em galerias, a fim 

de permitir a construção de ruas, praças e casas nas regiões de várzea. A alteração 

de um espaço natural para o meio urbano gera uma série de impactos ambientais, 

sociais e econômicos. 

O ciclo hidrológico em áreas urbanas sofre diversas alterações devidas, 

principalmente, ao aumento da impermeabilização do solo, que reduz a capacidade 

de infiltração, e a canalização do escoamento, que visa remover a água da chuva da 

maneira mais rápida possível nas áreas com alta densidade populacional. Estas 

alterações resultam em um maior volume de água chegando mais rapidamente aos 

canais principais de drenagem, ocasionando hidrogramas com picos mais agudos e 

com maiores vazões máximas. 

O problema causado pelo aumento do volume e vazões máximas devido a 

urbanização é agravado em decorrência da ocupação desordenada das cidades, que 

acabam por suprimir áreas de várzea – locais sujeitos ao extravasamento da água 

dos rios durante eventos de precipitações intensas –  fazendo com que episódios de 

cheias atinjam áreas de casas, prédios e ruas, ocasionando diversos prejuízos à 

população e ao poder público. 

 A bacia hidrográfica do rio Belém concentra cerca de 48% da população 

Curitibana, sendo a bacia mais impactada pelo processo de urbanização, com cerca 

de 87% da sua superfície estando impermeabilizada (FENDRICH, 2002a). Fendrich 

(1998) atribuiu à crescente urbanização do município de Curitiba o aumento no grau 

de impermeabilização da bacia hidrográfica do rio Belém, e, consequentemente, o 

aumento dos níveis de água no seu talvegue e os picos máximos das vazões de 

escoamento superficial. A combinação entre o aumento do volume de água escoado 

superficialmente e a redução da área de escoamento do canal vem resultando em 

recorrentes episódios de enchentes ao longo dessa bacia hidrográfica durante as 

últimas décadas. 
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 Para tentar reduzir os impactos e prejuízos causados por inundações em 

áreas urbanas, algumas medidas são tomadas, podendo serem classificadas como 

estruturais e não-estruturais. Medidas estruturais são medidas físicas de engenharia 

desenvolvidas pela sociedade para reduzir o risco de enchentes, abrangendo técnicas 

com retificação e alargamento de canais, aumento de superfícies permeáveis, entre 

outras. Já medidas não-estruturais buscam minimizar o efeito das inundações com 

menor custo e impactos ao ambiente, como a adoção de políticas de zoneamento 

sustentáveis, construção de parques nas áreas de várzea e a adoção de sistemas 

para previsão e alerta de inundações baseados em modelagem numérica. 

 O uso de modelos hidrológicos e hidráulicos vem sendo aplicado em diversas 

cidades com o objetivo de reduzir os impactos causados por chuvas intensas em áreas 

urbanizadas.  A partir do conhecimento das características da bacia, é possível 

estimar as principais etapas do ciclo hidrológico, tornando possível determinar 

hidrogramas de cheia para diferentes eventos de precipitação. A aplicação de 

modelagem numérica gera informações importantes no gerenciamento sustentável de 

bacias hidrográficas, tornando a tomada de decisões para interferências estruturais 

mais barata e precisa. 

 O presente trabalho teve como objetivo implementar o modelo 

hidrológico/hidráulico distribuído MOHID Land para a simulação da resposta de 

eventos de precipitação com diferentes tempos de recorrência e distribuição espacial 

na formação de cheias no trecho sul da bacia hidrográfica do rio Belém, no município 

de Curitiba. 

 MOHID Land é um modelo desenvolvido pelo Marine, Environment & 

Technology Center (MARETEC), instituto de pesquisa pertencente ao Instituto 

Superior Técnico de Lisboa, que é capaz de simular eventos de chuva variáveis no 

tempo e no espaço, transformando o volume precipitado em vazão e calculando o 

escoamento superficial na superfície da bacia de drenagem através da discretização 

bidimensional das equações de Saint-Venant e, quando a água precipitada atinge o 

talvegue dos rios, que possuem fluxo predominantemente unidirecional, o escoamento 

simulado unidimensionalmente.  

 A implementação do modelo se deu através do mapeamento de informações 

como topografia, hidrografia e uso de solo da bacia hidrográfica estudada. A partir 

destes dados, o modelo foi calibrado com a simulação de eventos de chuva 

conhecidos e estimados através da integração entre dados obtidos por pluviômetros, 
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radar e satélite meteorológico, de modo a encontrar um conjunto de parâmetros que 

representassem o escoamento da água da chuva na bacia da forma mais realística 

possível. 

 Com a definição dos parâmetros, foram calculadas intensidades de chuva 

para diferentes tempos de recorrência (10, 25, 50 e 100 anos) de acordo com equação 

para chuvas intensas. A partir destas intensidades, foram criados dois cenários de 

chuva, com localização do núcleo de maior intensidade de precipitação em áreas com 

diferentes índices de impermeabilização, de modo a verificar o impacto da distribuição 

espacial da chuva no hidrograma resultante. 

 A aplicação de um modelo distribuído para a bacia hidrográfica do rio Belém 

foi capaz de demonstrar a importância da variabilidade espacial de eventos de chuva. 

Eventos com mesma intensidade, porém com núcleos em diferentes pontos da bacia 

demonstraram uma variação considerável na vazão e consequente aumento do nível 

da água. Chuvas com maior intensidade concentrada nas áreas com maior índice de 

impermeabilização demonstraram maior potencial de formação de inundação quando 

comparadas a chuvas ocorridas em áreas com solos mais permeáveis. 

 Os resultados obtidos por este trabalho poderão servir de base para a 

implementação de um sistema para previsão e alerta de enchentes na bacia 

hidrográfica do rio Belém. Entretanto, para a implementação deste sistema, algumas 

recomendações são sugeridas: primeiramente, é essencial a presença de, no mínimo, 

um posto fluviométrico automático em funcionamento na bacia – desde o ano de 2014 

não existem estações fluviométricas ativas no município de Curitiba; além disso, se 

faz necessário o aumento do número de simulações e cenários adotados para melhor 

caracterizar as diversas condições de chuvas que podem ocorrer na bacia. O 

mapeamento das redes de microdrenagem poderá ser efetuado para o acoplamento 

deste modelo à modelos de simulação de galerias pluviais, tornando possível a 

estimativa de alagamentos pontuais, como os que ocorrem frequentemente na região 

central da cidade; para uma melhor precisão na definição de manchas de inundação, 

sugere-se a aquisição de dados topográficos com maior precisão (resolução espacial 

inferior a 1 m), de modo a não haver erros no delineamento destas manchas, bem 

como a adoção de uma grade numérica mais refinada, para reduzir imprecisões 

topográficas devido à interpolação. 
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2 OBJETIVOS 
 
2.1 OBJETIVO GERAL 

 

 Implementar o modelo hidrológico/hidráulico distribuído MOHID Land para 

simulação de cheias urbanas na bacia hidrográfica do rio Belém, no município de 

Curitiba, PR. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1.) Mapear a bacia hidrográfica do Rio Belém quanto a topografia, uso do solo e redes 

de drenagem; 

2.) Calibrar modelo hidrológico/hidráulico distribuído com base em dados históricos de 

chuva e vazão; 

3.) Simular o efeito de chuvas com diferentes períodos de retorno e distribuição 

espacial na bacia estudada; 

4.) Verificar o impacto dessas chuvas na formação de enchentes no trecho sul da 

bacia hidrográfica do rio Belém; 

5.) Mapear principais manchas de inundação no trecho sul da bacia hidrográfica do 

rio Belém e realizar comparação entre manchas estimadas e observadas. 
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

3.1 BACIAS HIDROGRÁFICAS 

  

3.1.1 Definições e Conceitos 

 

Bacias Hidrográficas, também denominadas Bacias de Drenagem, ou Bacias 

de Captação, são definidas por vários autores de formas semelhantes. Guerra e 

Cunha (1995) definem bacia hidrográfica como uma área da superfície terrestre que 

drena água, sedimentos e materiais dissolvidos em uma saída comum, num 

determinado ponto de um canal fluvial, tendo como limite um divisor de águas gerado 

pela topografia do terreno (FIGURA 3.1).  

Concordando com Guerra e Cunha (1995), Santana (2003) apresenta bacia 

hidrográfica como sendo uma área geográfica natural, delimitada pelos pontos mais 

altos do relevo (espigões, divisores de água), dentro dos quais a água proveniente 

das chuvas é drenada por um curso d’água principal até sua saída da bacia, no local 

mais baixo do relevo. Lima e Zakia (2000) inserem o conceito de equilíbrio dinâmico 

na descrição de bacia hidrográfica, considerando que qualquer alteração no 

recebimento ou liberação de energia, ou modificação na forma do sistema, ocorrerá 

uma mudança compensatória que tende a minimizar o efeito da modificação e 

restaurar o equilíbrio.  

 

 
FIGURA 3.1: EXEMPLO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS DELIMITADAS POR DIVISOR DE 

ÁGUAS 
FONTE: PRESS ET AL. (2006) 
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Dentro dos conceitos de bacias hidrográficas, está a divisão em sub-bacias e, 

por alguns autores, também em microbacias. Enquanto as definições de bacias 

hidrográficas são semelhantes, os conceitos de sub e microbacias variam entre os 

autores. Faustino (1996) considera sub-bacias aquelas com área de drenagem entre 

100 e 700 km², sugerindo o termo microbacia para áreas menores que 100 km², 

enquanto Rocha1 (1997 apud Martins et al., 2005) afirma que a área das sub-bacias 

varia entre 200 e 300 km². Por outro lado, Santana (2003) considera que as bacias 

podem ser desmembradas em um número qualquer de sub-bacias, dependendo do 

ponto de saída considerado ao longo do seu eixo-tronco ou canal coletor. Ainda, de 

acordo com Santana, cada bacia hidrográfica interliga-se com outra de ordem 

hierárquica superior, constituindo, em relação à última, uma sub-bacia. Portanto, os 

termos bacia e sub-bacias hidrográficas são relativos.  

O presente trabalho irá adotar as definições de bacia e sub-bacia hidrográficas 

definidas por Santana (2003), seguindo as nomenclaturas adotadas pela antiga 

SUDERHSA, atualmente Instituto Águas Paraná, para a Bacia Hidrográfica do Alto 

Rio Iguaçú, que define a bacia hidrográfica do rio Belém, com área de drenagem de 

87 km², como uma sub-bacia inserida no sistema do Alto Iguaçú. 

Villela e Mattos (1975) afirmam que as bacias hidrográficas possuem grande 

importância na condução de modelos de estudos de recursos hídricos, devido a 

simplicidade que estes ambientes oferecem na aplicação do balanço de água, uma 

vez que são caracterizadas por apenas uma entrada e uma saída na seção de rio que 

define a bacia. Para Kurtz et al. (2003), como a bacia hidrográfica constitui uma 

unidade hidrológica natural, ela representa a unidade mais lógica para o planejamento 

dos recursos hídricos, já que permite que o foco das atenções se concentre nesses 

recursos, e se tenha uma visão de conjunto dos problemas que os afetam. 

A definição da bacia hidrográfica como um sistema hidrológico (FIGURA 3.2) 

é reforçada por Chow et al. (1988). De acordo com os Autores, a aplicação de leis 

físicas exatas para a descrição dos padrões hidrológicos de uma bacia hidrográfica 

não é possível, uma vez que os trechos, formas, declividade e rugosidade do leito 

variam constantemente no espaço e também no tempo, conforme a umidade do solo 

se altera, além da precipitação, que também varia em intensidade ao longo do tempo 

e de local para local. Por este motivo, a adoção da bacia como um sistema hidrológico 

                                            
1 ROCHA, J. S. M. Manual de projetos ambientais. Brasília: MMA, 1997. 446 p. 
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focado apenas na precipitação como entrada, e a vazão na seção exutória da bacia 

como saída torna possível a aplicação de modelos para descrever o comportamento 

hidrológico destes ambientes. 

 

FIGURA 3.2: BACIA HIDROGRÁFICA COMO UM SISTEMA HIDROLÓGICO 
FONTE: ADAPTADO DE CHOW, MAIDMENT E MAYS (1988) 

 

3.1.2 Características Físicas 

 

A fim de entender as relações entre os fatores de forma e os processos 

hidrológicos de uma bacia hidrográfica, é necessário expressar quantitativamente 

suas características morfológicas, como a área, geometria, topografia, geologia, solo, 

cobertura vegetal, etc., e os processos ocorridos na bacia, como deflúvio, escoamento 

superficial, entre outros (LIMA, 2008). Estes parâmetros podem ser divididos em 

físicos, geológicos, de vegetação e as inter-relações entre os três. Ainda, o 

conhecimento das características físicas de uma bacia conhecida, permite a 

determinação indireta de valores hidrológicos em seções ou locais com características 

semelhantes nos quais a quantidade de dados disponíveis é escassa (VILLELA E 

MATOS, 1975). Uma descrição sobre os principais parâmetros físicos das bacias 

hidrográficas é dada abaixo: 

 

- Área de Drenagem (A) 
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Área de drenagem é a área plana da bacia inclusa entre seus divisores 

topográficos, e é determinada pela análise de mapas com topografia bem detalhada, 

e expressa em km² ou hectares (ha). É o elemento mais básico para o cálculo das 

demais características físicas. 

 

- Ordem dos Rios 

  

A ordem dos rios é uma classificação que reflete o grau de ramificação ou 

bifurcação dentro de uma bacia (VILLELA E MATOS, 1975). Utilizando um mapa da 

bacia bem detalhado no qual fossem incluídos todos os canais e seguindo o critério 

introduzido por Horton (1932), modificado por Strahler (1957), os rios são classificados 

de acordo com a FIGURA 3.3. 

  

 
FIGURA 3.3: CLASSIFICAÇÃO DOS RIOS CONFORME MÉTODO DE STRAHLER 

FONTE: BROOKS ET AL., 2013 
 

São consideradas de primeira ordem as correntes formadoras, ou seja, os 

pequenos canais ligados diretamente à nascente e que não tenham tributários, 

quando dois canais de primeira ordem se unem, é formado um segmento de segunda 

ordem, que só recebem afluentes de primeira ordem. Rios de terceira ordem surgem 

da confluência de dois canais de segunda ordem, podendo receber afluentes de 

ordenação inferior sem alterar sua classificação (BERTONI E LOMBARDI-NETO, 

1999). 

Embora haja poucos dados evidenciando que as características da bacia e do 

escoamento estejam relacionadas às ordens dos rios, o uso destas terminologias 

auxilia na inserção de um determinado rio no contexto da rede de drenagem geral da 
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bacia analisada. Do ponto de vista geomorfológico, a ordenação permite identificar 

rios de cabeceiras (primeira ordem), que se desenvolvem em áreas montanhosas e 

íngremes, que favorecem o escoamento em altas velocidades, sendo os principais 

responsáveis pela erosão do solo e fornecimento de sedimentos para os rios de 

ordens superiores da bacia, rios da chamada zona de transição, onde o transporte de 

sedimentos é realizado, e rios da zona de deposição, associados à planícies e baixa 

energia de escoamento, onde as partículas sedimentares são depositadas sobre o 

leito (BROOKS et al., 2013). 

 

 - Densidade de Drenagem (DD) 

 

Densidade de drenagem é um fator que demonstra a influência da geologia, 

topografia, solo e vegetação na bacia hidrográfica, e indica o tempo gasto para a saída 

do escoamento superficial da bacia (LIMA, 2008). De acordo com Horton (1932), a 

densidade de drenagem pode ser expressa pela seguinte relação: 

 

  (3.1) 

 

Onde:  = Densidade de drenagem (km.km-2); 

  = Comprimento total de todos canais (km); 

  = Área de drenagem (km²). 

 

 Strahler (1957) estabeleceu a classificação dos valores de densidade de 

drenagem em quatro tipos: 

 < 5,0 km.km-2 - Baixa; 

5,0 km.km-2  <  < 13,5 km.km-2 - Média; 

13,5 km.km-2  <  < 155,5 km.km-2 - Alta; 

 > 155,5 km.km-2 - Muito alta; 

 - Forma da Bacia 

 

De acordo com Lima (2008), a forma da bacia é uma das características 

físicas mais difíceis de ser expressa em termos quantitativos. No entanto, a definição 

deste parâmetro é de grande importância, pois pode atuar sobre os processos e o 
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comportamento hidrológico da bacia, como na probabilidade de ocorrência de 

enchentes. 

Horton (1932) estabeleceu o fator de forma como um coeficiente adimensional 

resultante da razão entre a área de drenagem e o quadrado do comprimento do eixo 

da bacia, da foz ao ponto extremo mais longínquo no espigão, conforme a fórmula 

abaixo: 

 

  (3.2) 

 

Onde:  = Fator de forma; 

  = Área de drenagem (km²); 

  = Comprimento do eixo da bacia (km). 

 

Analisando a Figura 3.4, é possível verificar que o escoamento de um mesmo 

volume de água precipitado sobre as três bacias se dá de forma diferente, influenciado 

pelo coeficiente de forma da bacia. A bacia A, que possui coeficiente menor, não 

apresenta um rápido acúmulo da água precipitada, devido aos seus canais serem 

mais alongados e percorrerem um maior caminho até chegar ao exutório. Por outro 

lado, a bacia C, com alto fator de forma, apresenta pico mais acentuado do 

escoamento. Desta forma, é possível relacionar o coeficiente de forma com a 

probabilidade de formação de enchentes, sendo quanto maior o coeficiente de forma, 

maior a probabilidade de alagamentos, enquanto bacias com fator de forma baixo 

apresentam menor susceptibilidade a inundações. 
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FIGURA 3.4: DIFERENÇA NO COMPORTAMENTO DO ESCOAMENTO DE ACORDO COM A 

FORMA DA BACIA 
FONTE: ADAPTADO DE COSTA (2001) 

 

 - Declividade 

 

A declividade da bacia hidrográfica está relacionada a diversos processos 

hidrológicos, como a capacidade de infiltração, escoamento superficial, umidade do 

solo, etc., além de ser responsável por regular o tempo de duração do escoamento 

superficial e do volume precipitado nos cursos d'água. De acordo com Lima (2008), a 

declividade da bacia é calculada pela seguinte relação: 

 

  (3.3) 

 

Onde:  = Declividade média (%); 

  = Distância entre as curvas de nível (m); 

  = Comprimento total entre as curvas de nível (m); 

 = Área da bacia (m²). 
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3.2 PRECIPITAÇÃO 

 

A precipitação é entendida em Hidrologia como toda água proveniente do 

meio atmosférico que atinge a superfície terrestre. A disponibilidade de precipitação 

numa bacia durante o ano é o fator determinante para quantificar, entre outros, a 

necessidade de irrigação de culturas e o abastecimento de água doméstico e 

industrial, e a determinação da intensidade da precipitação é importante para o 

controle de inundação e a erosão do solo (BERTONI E TUCCI, 1993). 

De acordo com Bertoni e Tucci (1993), as grandezas que caracterizam uma 

chuva são: 

- Altura pluviométrica (P ou r): é a espessura média da lâmina de água 

precipitada que recobriria a região atingida pela precipitação, desconsiderando perdas 

por infiltração, evaporação ou escoamento para fora dos limites da região. A unidade 

de medição mais utilizada é o milímetro (mm) de chuva, definido como a quantidade 

de precipitação correspondente ao volume de 1 litro por metro quadrado de superfície; 

- Duração (t): período de tempo durante o qual a chuva ocorre, sendo medido 

geralmente em minutos ou horas. A altura pluviométrica não tem significado se não 

estiver ligado a uma duração (100 mm pode ser pouco em um mês, mas é muito para 

um dia, ou uma hora); 

- Intensidade (i): precipitação por unidade de tempo, expressa, normalmente, 

em mm/h ou mm/min. A intensidade de uma precipitação apresenta variabilidade 

temporal, mas, para análise dos processos hidrológicos, geralmente são definidos 

intervalos de tempo nos quais é considerada constante; 

- Frequência de probabilidade e tempo de recorrência (Tr): a precipitação é 

um fenômeno de tipo aleatório. Na análise de alturas pluviométricas (ou intensidades) 

máximas, o Tr é interpretado como o número médio de anos durante o qual estima-se 

que a precipitação analisada seja igualada ou superada. O cálculo do tempo de 

recorrência é bastante utilizado no dimensionamento de obras para drenagem, como 

canalização de rios e construção de reservatórios de detenção. 

A relação entre Intensidade, Duração e Frequência pode ser representada 

graficamente ou por meio da equação abaixo (FENDRICH, 2003): 

 

  (3.4) 
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Onde:  = intensidade da chuva máxima (mm/h); 

 = tempo de recorrência (anos); 

  = tempo de duração da chuva (minutos); 

 = parâmetros determinados para a estação pluviográfica. 

  

Para chuvas ocorridas no município de Curitiba, algumas equações foram 

determinadas baseadas na análise estatística dos dados pluviométricos. A primeira 

equação foi estimada por Souza2 (1959 apud Fendrich, 2003), havendo uma segunda, 

determinada por Fendrich3 (1989 apud Fendrich, 2003), no ano de 1989, para a 

estação pluviográfica Prado Velho/PUCPR, e atualizada pelo mesmo Autor em 2000, 

com uma série histórica maior, de 19 anos (1981-1999; FENDRICH4, 2000 apud 

FENDRICH, 2003). A equação atualizada está apresentada a seguir: 

 

  (3.5) 

 

Onde:  = intensidade máxima da chuva (mm/h); 

  = tempo de recorrência (anos); 

  = tempo de duração da chuva (minutos). 

 

3.2.1 Escoamento da Água da Chuva 

 

 A água precipitada em forma de chuva, ao atingir o solo, percorre três 

caminhos: evapora, retornando à atmosfera e formando nuvens, escoa 

superficialmente para os canais de drenagem, aumentando a vazão dos rios e 

escorrendo até alcançar o mar, ou infiltra no solo, em camadas subsuperficiais ou 

profundas, que formam os lençóis superficiais e subterrâneos, dando origem às 

nascentes dos rios (SANTANA, 2003). 

                                            
2 SOUZA, P. V. P. Possibilidades Pluviais de Curitiba em Relação a Chuvas de Grande 
Intensidade. CEPHH/UFPR, Curitiba, 9p., 1959. 
3 FENDRICH, R. Chuvas Intensas na Estação Pluviográfica Curitiba Prado Velho (PUCPR), 
ISAM/PUC-PR, Curitiba, 59p., 1989. 
4 FENDRICH, R. Chuvas Intensas no Estado do Paraná. Atualização da Equação Curitiba Prado 
Velho(PUCPR). INTEC/PUCPR. Curitiba, 57p., 2000. 
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 Para fins de análise de enchentes em áreas urbanas, as características mais 

importantes do escoamento das águas da chuva são a capacidade de infiltração no 

solo, retenção da água em depressões do terreno e pela vegetação e, principalmente, 

o escoamento superficial (COSTA, 2001). 

 

- Infiltração 

É a parcela da precipitação que infiltra no terreno através dos vazios do solo, 

contribuindo para as águas subterrâneas dos lençóis superficiais e para as camadas 

mais profundas impermeáveis que cortam o fluxo vertical retendo grande quantidade 

de água no solo acima delas. É um processo que depende fundamentalmente da água 

disponível para infiltrar, da natureza do solo, do estado da sua superfície e das 

quantidades de água e ar, inicialmente presentes no seu interior. A infiltração é maior 

no início da chuva, quando o solo está menos saturado e, uma vez atingido o ponto 

de saturação, o solo se comporta como impermeável, com todo o volume de água 

escoando superficialmente ou se acumulando na superfície. O equacionamento geral 

da infiltração é feito a partir da representação matemática do movimento da água em 

solos não saturados, isto é, solos com teor de umidade abaixo da saturação (RAWLS 

ET AL., 1993; SILVEIRA ET AL., 1993; COSTA, 2001).  

 

- Interceptação 

É a parcela de água que fica retida na superfície do solo. Parte significativa 

do volume de água precipitado durante o início da chuva é interceptado pela cobertura 

vegetal ou armazenado em depressões do terreno, e a tendência é de que a 

interceptação reduza a variação da vazão ao longo do ano, retarde e reduza o pico 

das cheias (LINSLEY ET AL., 1958; TUCCI, 1993a; COSTA, 2001). 

A interceptação vegetal depende do tipo e densidade da vegetação, 

características da precipitação e condições climáticas e período do ano. As 

características principais da precipitação são a intensidade, o volume precipitado e a 

chuva antecedente (TUCCI, 1993a). 

Lima (2008) estima que uma chuva pequena, de 5 mm, terá quase todo seu 

volume retido pela copa das árvores e retornará a atmosfera pela evapotranspiração 
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sem chegar ao solo. Linsley et al.5 (1949 apud Lima, 2008) afirmam que, dependendo 

do tipo de vegetação, a interceptação pode atingir até 25% da precipitação anual. 

Na bacia hidrográfica existem obstruções naturais e artificiais ao escoamento, 

acumulando parte do volume precipitado, como as depressões e obras artificiais, que 

podem ser responsáveis pelo armazenamento de grandes volumes de água, 

reduzindo a vazão média da bacia e amenizando o impacto de enchentes (TUCCI, 

1993a). 

Após reduzida a capacidade de infiltração do solo, as depressões começam 

a serem preenchidas pela água e, quando completamente cheias, o volume excedente 

é escoado superficialmente em direção às redes de drenagem (LINSLEY ET AL., 

1958). Em bacias urbanas, a presença de aterros, pontes e construções geram áreas 

de retenção da água das chuvas, e o somatório destas perdas reflete na redução da 

vazão média e no abatimento dos picos de enchente (TUCCI, 1993a). 

 

- Escoamento Superficial 

Constitui a fração da chuva que não se infiltra no solo nem fica retido pela 

vegetação ou em depressões, escoando laminarmente pela superfície do solo e nos 

cursos d’água (LIMA, 2008). Para fins de engenharia, esta é a fase mais importante 

do ciclo hidrológico, uma vez que a maioria dos estudos está ligada ao aproveitamento 

da água superficial e à proteção contra os fenômenos provocados pelo seu 

escoamento, como erosão e inundações (CARVALHO E SILVA, 2006). 

As principais grandezas que caracterizam um escoamento superficial são 

PEDRAZZI6, 2004 apud FREIRE E OMENA, 2005): 

 - Área da Bacia Hidrográfica (A): área geográfica coletora de água de chuva, 

que, escoando pela superfície, atinge a seção considerada; 

 - Vazão (Q): volume de água escoado na unidade de tempo em uma 

determinada seção do rio, expressa em m³/s ou L/s; 

 - Velocidade (V): relação entre o espaço percorrido pela água e o tempo gasto, 

expressa em m/s; 

 - Vazão Específica (q): relação entre vazão e área de drenagem da bacia (

, expressa em L/s.km²); 

                                            
5 LINSLEY, R.K.; M.A.KOELER; J.L.H.PAULHUS, 1949. Hydrology. McGraw-Hill. 689 p. 
6 PEDRAZZI, J.A. FACENS – Hidrologia Aplicada. Disponível em: 
<http://www.facens.br/site/alunos/download/hidrologia>. Acesso em 15 fev. 2004. 
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 - Altura Linimétrica (h): leitura do nível d’água do rio, em determinado 

momento, em um posto fluviométrico; 

 - Coeficiente de Escoamento Superficial (C): relação entre volume de água 

que atinge uma seção e o volume precipitado. 

A representação gráfica da vazão em função do tempo produzida por uma 

determinada precipitação é realizada através dos hidrogramas, e apresentam a 

resposta da bacia à chuva, em função de suas características fisiográficas Figura 3.5 

(TUCCI, 1993b). 

 

 

Um hidrograma típico produzido por uma chuva intensa apresenta uma curva 

com um pico único ou, em caso de variações abruptas na intensidade ou diferentes 

chuvas intensas em sequência, picos múltiplos (PORTO ET AL., 1993). 

A forma do hidrograma depende de um grande número de fatores, como o 

relevo, cobertura da bacia, modificações artificiais no rio e a distribuição, duração e 

intensidade da precipitação. As características que definem o hidrograma e o 

comportamento da bacia são definidos abaixo e também exemplificados na Figura 3.5 

(TUCCI, 1993b): 

 
FIGURA 3.5: EXEMPLO DE UM HIDROGRAMA HIPOTÉTICO 

FONTE: TUCCI (1993b) 
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 - Tempo de Retardo (tl): intervalo de tempo entre o centro de massa da 

precipitação e o centro de gravidade do hidrograma; 

 - Tempo de Pico (tp): intervalo entre o centro de massa da precipitação e o 

tempo da vazão máxima; 

 - Tempo de Concentração (tc): tempo necessário para a água precipitada no 

ponto mais distante da bacia deslocar-se até a seção principal, ou seja, tempo entre 

o fim da precipitação e o ponto de inflexão do hidrograma; 

 - Tempo de Ascensão (tm): tempo entre o início da chuva e o pico do 

hidrograma; 

 - Tempo de Base (tb): tempo entre o início da precipitação e aquele em que a 

precipitação ocorrida já escoou através da seção principal, ou que o rio volta às 

condições encontradas antes do início da chuva; 

 - Tempo de Recessão (tr): tempo necessário para a vazão baixar até o ponto 

C, que determina o fim do escoamento superficial. 

 

 Fendrich (2002b), analisando 25 eventos de chuvas críticas ocorridas na bacia 

hidrográfica do rio Belém, determinou as equações 3.6 e 3.7, relacionando a vazão 

superficial máxima ao tempo de concentração da bacia, com coeficiente de 

determinação R² = 0,64, e ao tempo de duração da chuva crítica (R² = 0,52), em uma 

seção transversal com área de drenagem Ad = 42 km². As equações são apresentadas 

abaixo: 

 

  (3.6) 

 

Onde:  = tempo de concentração da bacia (min); 

  = vazão superficial máxima (m³/s). 

 

 

 (3.7) 

 

Onde:  = tempo de duração da chuva crítica (min); 

  = vazão superficial máxima (m³/s). 
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 O cálculo do volume escoado superficialmente pode ser calculado através do 

método SCS Runoff Curve Number, gerado pelo Soil Conservation Service, dos 

Estados Unidos da América, e apresentado a seguir (SCS, 1972): 

  

  (3.8) 

 

Onde:  = escoamento superficial (mm); 

  = precipitação acumulada (mm); 

  = parâmetro de armazenamento (mm). 

 

 Na equação é definido o termo de perdas iniciais ( ), que representa a parcela 

de água retida em depressões, interceptada pela vegetação, evaporação e infiltração. 

De modo a reduzir os termos da equação, este parâmetro é eliminado através da 

relação empírica:  (RAWLS ET AL., 1993). 

 O parâmetro de armazenamento  está relacionado às condições do tipo e 

uso do solo, definido pelo coeficiente CN, que varia entre 30 e 100, dependendo das 

características do solo analisado, e a relação entre estes parâmetros é dada por: 

 

  (3.9) 

 

Onde:  = Parâmetro de armazenamento (mm); 

  = Curve Number (Curva Número ou Curva de Deflúvio). 

  

3.2.2 Classificação das Precipitações 

 

As chuvas são classificadas de acordo com o tipo de processo que causa os 

movimentos de ascensão do ar úmido que, ao atingir a temperatura de ponto de 

orvalho (TPO), condensa formando nuvens que poderão precipitar em forma de 

chuva, podendo ser de origem orográfica, frontal ou convectiva. A descrição das 

características de cada tipo é dada abaixo (FREVERT ET AL., 1963; CHOW ET AL., 

1988; BERTONI E TUCCI, 1993; MENDONÇA E DANNI-OLIVEIRA, 2007): 
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- Chuva Orográfica ou de Relevo: ocorre pela ação física do relevo, que atua 

como uma barreira à advecção livre do ar, forçando-o a ascender. Quando ventos 

quentes e úmidos, soprando geralmente do oceano para o continente, encontram uma 

barreira montanhosa, elevam-se e se resfriam adiabaticamente devido à 

descompressão promovida pela menor densidade do ar aos níveis mais elevados, 

havendo condensação do vapor, formação de nuvens e ocorrência de chuvas 

(FIGURA 3.6). São chuvas de pequena intensidade e de grande duração, que cobrem 

pequenas áreas, e ocorrem apenas a barlavento, enquanto no lado oposto o ar 

descende e não forma nuvens. 

 

 
FIGURA 3.6: EXEMPLO DE FORMAÇÃO DE PRECIPITAÇÃO OROGRÁFICA OU DE RELEVO 

FONTE: ADAPTADO DE MENDONÇA E DANNI-OLIVEIRA (2007) 
 

- Chuvas de origem Frontal ou Ciclônica: provêm da interação de massas de 

ar quentes e frias. As frentes estão associadas à formação de nuvens que ocorrem 

pela ascensão de ar úmido ao longo de suas rampas (FIGURA 3.7). A intensidade e 

a duração das chuvas nelas geradas serão influenciadas pelo tempo de permanência 

da frente no local, pelo teor de umidade contido nas massas de ar que a formam, pelos 

contrastes de temperatura entre as massas e pela velocidade de deslocamento da 

frente, podendo atingir grandes áreas e com intensidade média, com capacidade de 

formação de cheias em grandes bacias. Chuvas de origem frontal geralmente estão 

associadas a fortes ventos com circulação ciclônica 
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FIGURA 3.7: EXEMPLO DE FORMAÇÃO DE CHUVAS DE ORIGEM FRONTAL OU CICLÔNICA 
FONTE: ADAPTADO DE MENDONÇA E DANNI-OLIVIERA (2007) 

 

- Chuvas de origem Convectiva: Durante o verão, o contraste entre massas 

de ar polar e tropicais não são comuns, uma vez que a variação da temperatura entre 

as frentes é de apenas alguns graus, não contribuindo significantemente para 

formação de chuvas intensas em meses quentes. Por outro lado, a alta taxa de 

radiação solar e umidade do ar elevada favorecem a formação de chuvas convectivas, 

que ocorre através do acentuado aquecimento do ar úmido na superfície, forçando a 

expansão e uma brusca ascensão para níveis superiores da atmosfera, resfriando 

adiabaticamente e condensando (FIGURA 3.8), formando nuvens de desenvolvimento 

vertical, como as nuvens cumulonimbus. São, geralmente, chuvas de grande 

intensidade e de pequena duração, restritas a áreas pequenas, e podem provocar 

importantes inundações em bacias pequenas ou altamente urbanizadas. 
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FIGURA 3.8: EXEMPLO DE FORMAÇÃO DE CHUVA CONVECTIVA 
FONTE: ADAPTADO DE MENDONÇA E DANNI-OLIVEIRA (2007) 

 

3.2.3 Pluviometria 
 

De maneira geral, a chuva pode ser medida pontualmente, através de 

pluviômetros e pluviógrafos, ou espacialmente, de forma indireta, com o uso de 

radares e satélites meteorológicos (CHEVALLIER, 1993). A seguir, é apresentado 

uma descrição sobre os principais equipamentos e técnicas de medição de eventos 

de precipitação. 

 

- Pluviômetros  

 
 Pluviômetro é o instrumento utilizado para coletar e medir o volume de chuva 

em um determinado ponto. A quantidade de água captada é medida em milímetros 

(mm), sendo 1 mm de chuva equivalente ao acúmulo de 1 litro de água em uma área 

de 1 metro quadrado (CEMADEN, 2013). 

 Existem diversos tipos de pluviômetros, podendo ser classificados em:  

 - Convencionais: onde a água precipitada é armazenada no pluviômetro e, 

com o uso de uma proveta graduada, a leitura é feita manualmente - geralmente duas 

vezes por dia; 
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 - Semiautomáticos: estes equipamentos medem e armazenam a medida do 

valor precipitado, e a leitura é feita por meio de um painel digital; 

 - Automáticos: são capazes de medir, armazenar e transmitir 

automaticamente as informações sobre a quantidade de chuva com uma curta 

resolução temporal. 

A precisão das medições pluviográficas depende dos dois parâmetros 

envolvidos: o valor da precipitação e o tempo. A precisão de medição está relacionada 

em parte com a área de interceptação (quanto maior é o volume recolhido, menor a 

precisão) e por outra parte com o sistema de medição, onde uma melhor precisão é 

alcançada com o uso de aparelhos de sifonagem, com registro contínuo, enquanto 

sistemas de cubas basculantes (registro descontínuo) fornecem precisão menor 

(CHEVALLIER, 1993). 

No município de Curitiba, o monitoramento pluviométrico é realizado pela 

estação meteorológica mantida pelo Instituto Tecnológico SIMEPAR (Código 

25264916), e localizada dentro do campus Centro Politécnico da UFPR, no bairro 

Jardim das Américas. Instalada desde 1997, além de pluviometria a estação coleta 

dados sobre temperatura, direção e velocidade dos ventos, umidade relativa, pressão 

atmosférica e radiação solar. Os dados são transmitidos automaticamente, via satélite, 

para a central do SIMEPAR. A resolução temporal dos dados foi de 60 minutos entre 

os anos de 1997 e 2007. A partir de 2007 os dados passaram a ser medidos com 

intervalos de 15 minutos. 

 

- Estimativa de Precipitação por Radar:  

 

A medição da precipitação é feita, na maioria dos casos, por meio de postos 

pluviométricos. Estes instrumentos são utilizados para a estimativa da quantidade de 

chuva ocorrida em uma bacia hidrográfica, a partir de informações no ponto. A medida 

indireta de precipitação pode ser realizada através de satélites, que são capazes de 

estimar a quantidade de água precipitável – até mesmo em sistemas convectivos –  

para um determinado ponto ou uma área com grande extensão, ou por meio de 

radares meteorológicos, que tem como princípio básico de funcionamento (FIGURA 

3.9) a emissão de ondas eletromagnéticas em intervalos de tempo regulares, que são 

refletidas pelas nuvens, indicando a distância do alvo (RAGHUNATH, 2006). 
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O radar permite a obtenção de medidas provenientes do retorno dos alvos em 

tempo real com alta resolução espacial. A potência de retorno está relacionada com o 

espectro de gotas no volume iluminado, e é denominado refletividade. A partir deste 

espectro, pode-se estimar a precipitação (mm/h), o conteúdo de água líquida (g/m²) e 

fator de refletividade (mm6/m³). 

Radares são capazes de estimar o comportamento das chuvas em um raio 

superior a 250 km, podendo alcançar resolução espacial inferior a 1 km² e resolução 

temporal de 5 minutos, possibilitando o monitoramento de eventos de precipitação de 

forma quase contínua em bacias hidrográficas de grandes proporções, o que seria 

economicamente inviável de se realizar através de postos pluviométricos, tornando 

possível uma melhor descrição dos campos de precipitação e permitindo a extensão 

dos estudos e trabalhos hidrológicos e meteorológicos (MAIDMENT, 1993; PESSOA, 

1993). 

 
FIGURA 3.9: COMPARAÇÃO DA ESTIMATIVA DE CHUVA POR RADAR EM RELAÇÃO A 

MEDIDA POR POSTOS FLUVIOMÉTRICOS 
FONTE: PESSOA (1993) 

 

Atualmente, pode-se utilizar dados de precipitação em tempo real fornecidos 

pelos radares, em conjunto com postos pluviométricos, na simulação de modelos 

hidrológicos, podendo prever, com um certo nível de precisão, a vazão nos rios, 

tornando possível o conhecimento, com certo grau de antecedência, a possibilidade 

de formação de enchentes. Pessoa (1993) ressalta que em grandes bacias 

hidrográficas, o uso do radar meteorológico é indispensável para uma melhor 
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qualidade na descrição dos eventos de chuva, visto que o custo para implantação de 

uma rede pluviométrica densa o suficiente para realizar medidas com a mesma 

qualidade dos radares é inviável. 

 No Estado do Paraná, o monitoramento por radar meteorológico é efetuado 

pelo SIMEPAR, que mantém dois radares meteorológicos em funcionamento: um na 

cidade de Teixeira Soares, em operação desde 1997, e outro em Cascavel, instalado 

em 2014. O radar de Teixeira Soares, mais próximo ao município de Curitiba, possui 

configuração que permite a medição de dados volumétricos de radar com alta 

resolução espacial (na direção radial, largura do pulso de 0,8 μs, resolução mínima de 

250 m e 0,95° de abertura do feixe) e temporal (com atualização entre 10 e 15 

minutos). O alcance do radar era de 240 km até o ano de 2003, passando a ter um 

alcance de 200 km a partir de 2003. Para varreduras de vigilância o alcance chega a 

480 km (FIGURA 3.10; BENETI, 2012). 

  

 
FIGURA 3.10: EXEMPLO DE IMAGEM DE RADAR COM ZOOM PARA O MUNICÍPIO DE 

CURITIBA 
FONTE: RADAR METEOROLÓGICO TEIXEIRA SOARES/PR – RADVIS/SIMEPAR 

  

 Com o objetivo de estabelecer uma cobertura espacial de eventos de 

precipitação de forma mais realística do que a interpolação de dados de pluviômetros, 

Calveti et al. (2016) desenvolveram o Sistema de Precipitação Integrado - SIPREC - 

que integra a estimativa de chuvas através de quatro radares meteorológicos (Teixeira 

Soares e Cascavel, do SIMEPAR, e  Bauru e Presidente Prudente, mantidos pelo 
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IPMet) e de um satélite meteorológico (Eumetsat Multisensor Precipitation Estimate – 

MPE) com a rede hidrometeorológica do instituto, constituída por 115 estações 

pluviométricas distribuídas por todo o estado do Paraná, com espaçamento médio de 

18 km entre estações. 

 Esta integração tem como resultado final um mapa de distribuição da chuva 

com resolução espacial de 1 km e resolução temporal de 1 hora. A Figura 3.11 

apresenta uma comparação entre a distribuição de valores de chuva acumulados 

durante 1 mês no estado do Paraná obtidos pela interpolação dos dados de 

pluviômetros e dos dados estimados pelo SIPREC. Na imagem é possível verificar o 

maior detalhamento dos dados calculados pelo SIPREC, demonstrando uma 

caracterização mais realística da distribuição da precipitação. 

 

 
FIGURA 3.11: COMPARAÇÃO ENTRE PRECIPITAÇÃO ESTIMADA POR PLUVIÔMETROS E 

PELO SIPREC 
FONTE: ADAPTADO DE CALVETTI ET AL., 2016 

 

3.3 DRENAGEM URBANA 
 

As características de drenagem de uma região dependem da pluviosidade, 

topografia, cobertura vegetal, tipo de solo, litologia e estrutura das rochas. No entanto, 

a tendência de urbanização das cidades brasileiras tem provocado impactos 

significativos nos sistemas de drenagem naturais. Estes impactos reduzem a 

qualidade de vida da população, através do aumento da frequência e do nível das 

inundações, deterioração da qualidade de água e aumento de materiais sólidos no 

escoamento pluvial.  
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A principal causa do aumento destes impactos está na forma com que as 

cidades se desenvolvem, adotando projetos de drenagem urbana inadequados. Estes 

projetos têm como objetivo escoar a água precipitada o mais rápido possível da área 

projetada, aumentando em várias ordens de magnitude a vazão máxima, e a 

frequência e nível de inundações a jusante. Os principais estágios da transferência 

dos problemas de inundações para jusante são apresentados na Figura 3.12 

(SUGUIO E BIGARELLA, 1990; BIDONE E TUCCI, 1995; TUCCI, 1995; TUCCI, 

2003b). 

 

 
FIGURA 3.12: TRANSFERÊNCIA DE ALAGAMENTOS PARA JUSANTE CAUSADAS PELA 

CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE DRENAGEM 
FONTE: TUCCI, 1995 

 

3.3.1 Urbanização 
 

Historicamente as populações se desenvolveram às margens dos rios e 

invariavelmente estão sujeitas às inundações, que são eventos naturais e recorrentes 

nestes ambientes, mas, com o intenso desenvolvimento urbano verificado nas últimas 

décadas, vem se tornando mais recorrentes e fazendo com que os prejuízos anuais 

devido a estas inundações atinjam cifras astronômicas (RICCOMINI ET AL., 2000). 
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O ser humano, em seu processo de desenvolvimento, gradualmente provoca 

alterações no ciclo hidrológico. O ciclo natural é constituído por diferentes processos 

físicos, químicos e biológicos. Quando o homem é inserido dentro deste sistema e se 

concentra no espaço, produz grandes alterações que modificam dramaticamente este 

ciclo e trazem consigo impactos significativos (muitas vezes de forma irreversível) 

para o próprio homem e para a natureza. (FREIRE E OMENA, 2005; TUCCI, 2003a) 

A principal alteração gerada pela construção de casas, ruas, calçadas e 

pátios, consiste no aumento do grau de impermeabilização do solo, que resulta na 

redução da infiltração das águas precipitadas, aumentando o volume escoado 

superficialmente em até seis vezes (FIGURA 3.13). Além disso, com a construção de 

condutos pluviais, a água que antes escoava lentamente pela superfície do solo e 

ficava retida pelas plantas, passa a escoar no canal, com velocidades maiores, 

reduzindo o tempo de deslocamento e antecipando o tempo de pico do escoamento, 

gerando alterações no hidrograma, conforme exemplificado na FIGURA 3.14 

(LEOPOLD, 1968; TUCCI E GENZ, 1995; TUCCI, 2003b). 

Em uma situação de cobertura natural do solo, em que apenas a vegetação 

ocupa a área, estima-se que do total precipitado, 40% corresponde à 

evapotranspiração, 10% ao escoamento superficial direto, 25% para o escoamento 

subsuperficial e 25% infiltração profunda, responsável pela recarga subterrânea. Logo 

no início do processo de ocupação de áreas para habitações, pequenas mudanças já 

são percebidas, com aumento da área impermeabilizada em torno de 10 a 20%, 

reduzindo os valores de infiltração e evapotranspiração para 38% e 42%, 

respectivamente. Quando a ocupação atinge de 75% a 100% de solo 

impermeabilizado, apenas 15% da água da chuva infiltra e 30% sofrem 

evapotranspiração, resultando em um total de 55% do volume precipitado escoando 

na superfície, mais do que o dobro escoado em condições naturais (FREIRE E 

OMENA, 2005). 
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FIGURA 3.13: AUMENTO DA VAZÃO DE ENCHENTE RELACIONADO À IMPERMEABILIZAÇÃO 

DO SOLO E CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE GALERIAS PLUVIAIS 
FONTE: LEOPOLD (1968) 

 

Além do agravamento dos casos de inundação, o desenvolvimento urbano 

também traz uma série de impactos ambientais. Com o aumento da urbanização e 

com o uso de produtos químicos na agricultura e no ambiente em geral, a água 

utilizada nas cidades, indústrias e na agricultura retorna aos rios geralmente 

contaminada e poluída. A consequência da expansão sem uma visão ambiental é a 

deterioração dos mananciais e a redução da cobertura de água segura para a 

população. A desproteção do solo, através da remoção da vegetação e 

desenvolvimento da construção civil gera aumento significativo na produção de 

sedimentos, que são transportados para as redes de drenagem, diminuindo a 

capacidade de escoamento dos condutos e elevando as taxas de assoreamento dos 

rios, podendo, ainda, serem agentes transportadores de poluentes agregados às 

partículas sedimentares (TUCCI, 1995; TUCCI, 2003a). 
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FIGURA 3.14: COMPARAÇÃO ENTRE HIDROGRAMAS ANTES E APÓS O PROCESSO DE 
URBANIZAÇÃO DE UMA BACIA HIDROGRÁFICA 

FONTE: ADAPTADO DE SCHUELER7, 1987 APUD TUCCI, 2003b 
 

  

 A qualidade das águas subterrâneas também é deteriorada, à medida que a 

água contaminada das superfícies se infiltra no solo, poluindo o lençol freático. Além 

disto, a redução da capacidade de infiltração das águas devido a impermeabilização 

acarreta na redução do nível do lençol freático dos aquíferos, podendo, em alguns 

casos, levar a episódios de subsidência do solo, gerando problemas para as obras 

presentes nestas áreas (TUCCI, 2003b, YIN ET AL., 2016). 

 

3.3.2 Enchentes, Inundações e Alagamentos 
 

As inundações constituem um dos principais e mais destrutivos acidentes 

hidrológicos, e ocorrem quando a descarga do rio se torna elevada e excede a 

capacidade do canal, extravasando suas margens e alagando as planícies adjacentes, 

podendo ser regidos por fatores naturais, como chuvas intensas, que aumentam o 

nível d’água dos cursos fluviais, ou antrópicos, devido a interferências de obras de 

engenharia no curso de água dos rios, aumento da impermeabilização do solo, ruptura 

de barragens, entre outros. Para evitar os prejuízos, diversas obras e medidas são 

realizadas no sentido de minimizar o efeito das inundações, como a canalização dos 

                                            
7 SCHUELLER, T. 1987. Controlling Urban Runoff: A Practical Manual for Planning 
and Designing Urban BMPs. Washington: Metropolitan Washington Council of Governments. 229p. 
1987. 
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rios, implantação de reservatórios de detenção e barragens de contenção 

(RICCOMINI ET AL., 2000; TUCCI, 2003a).  

No entanto, não é possível resolver por completo os problemas causados por 

estes eventos e, ainda, tais medidas podem acabar transferindo ou até agravando os 

problemas em outras áreas. Desta forma, a alternativa mais racional para minimizar o 

efeito das enchentes é, sem dúvida, o adequado planejamento da ocupação territorial, 

particularmente das áreas inundáveis, através da identificação de áreas de risco e de 

regras específicas para seu uso (TUCCI, 1995; RICCOMINI ET AL., 2000). 

As inundações podem ser classificadas em diversos tipos, sendo mais comum 

inundações graduais e bruscas:  

Inundações graduais são definidas por Kron8 (2002 apud Goerl e Kobiyama, 

2005) como o resultado de intensa e/ou persistente chuvas por alguns dias ou 

semanas sobre grandes áreas, elevando o nível dos rios gradualmente. Bertoni e 

Tucci (1993) classificam estes episódios como inundações ribeirinhas, resultante de 

uma precipitação intensa, maior que a capacidade de infiltração do solo, fazendo com 

que o volume seja escoado para o sistema de drenagem, superando sua capacidade 

natural de escoamento e ocupando as áreas de várzea, de acordo com a topografia 

do terreno. 

Inundações bruscas ocorrem repentinamente, e geralmente estão associadas 

a precipitações convectivas e urbanização. De acordo com Goerl e Kobiyama (2005), 

este tipo de inundação é formada em um tempo muito próximo ao momento da 

ocorrência do evento causador, impossibilitando o alerta com antecedência, pois 

atingem áreas susceptíveis de surpresa, possuindo elevado potencial de destruição e 

causando uma série de prejuízos. Inundações bruscas também podem ser definidas 

como enxurradas. 

Dentro do contexto das bacias urbanas, é definido também o termo 

alagamento, que são águas acumuladas no leito das ruas e nos perímetros urbanos 

por fortes precipitações pluviométricas, resultantes de sistemas de drenagem 

deficientes, e está associado à redução da infiltração natural nos solos urbanos, 

provocada pelo processo de urbanização (CASTRO, 2003). 

No município de Curitiba, com rios cortando a cidade como um todo, Lohmann 

(2011) afirma que eventos de inundação e alagamento podem se sobrepor, gerando 

                                            
8 KRON, W. Flood risk = hazard x exposure x vulnerability. Proceedings of Second International 
Symposium of Flood Defense.  Beijing, pp 82-97. 2002. 
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acúmulo de água nas ruas e perímetro urbano devido tanto a sistemas de drenagem 

ineficientes, como pela própria dinâmica natural do rio e seu extravasamento, e a 

distinção entre os processos causadores não são diferenciados pela defesa civil do 

município.  

 

3.3.3 Sistemas de Drenagem 

 

Os sistemas de drenagem são definidos na fonte, microdrenagem e 

macrodrenagem. A drenagem na fonte é definida pelo escoamento que ocorre no lote, 

condomínio ou empreendimento individualizado, estacionamentos, parques e 

passeios, enquanto a microdrenagem é definida pelo sistema de condutos pluviais ou 

canais a nível de loteamento ou de rede primária urbana, projetado para atender à 

drenagem de precipitações com risco moderado. A macrodrenagem envolve os 

sistemas coletores de diferentes sistemas de microdrenagem, e envolve, geralmente, 

áreas de pelo menos 2 km². Este tipo de sistema deve ser projetado para acomodar 

precipitações superiores às da microdrenagem, com riscos de acordo com os 

prejuízos humanos e materiais potenciais (PORTO ET AL., 1993).  

O risco de uma vazão ou precipitação é entendido como a probabilidade ( ) 

de ocorrência de um valor igual ou superior num ano qualquer. O tempo de retorno 

( ) é o inverso da probabilidade e representa o tempo, em média, que este evento tem 

chance de se repetir, ou seja, para um evento com tempo de retorno de 10 anos, existe 

10% de probabilidade deste evento ocorrer em um determinado ano, enquanto para 

T = 100 anos, há 1% de chance de ocorrência (TUCCI, 2003b). 

 

  (3.10) 

 

Onde:  = tempo de retorno (anos); 

  = probabilidade de ocorrência (%). 

  

 O risco ou a probabilidade de ocorrência de uma precipitação ou vazão igual 

ou superior num determinado período de  anos ( ) é: 

 

  (3.11) 
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Onde:  = risco ou probabilidade de ocorrência em período de  anos; 

  = probabilidade de ocorrência. 

 

A probabilidade ou o tempo de retorno é calculado com base na série histórica 

observada no local. Para o cálculo da probabilidade, as séries devem ser 

representativas e homogêneas no tempo. Quando a série é representativa, os dados 

existentes permitem calcular corretamente a probabilidade.  

A definição de vazão de projeto de um canal de drenagem sempre foi 

associada à probabilidade de ocorrência do evento hidrológico chuva. 

Tradicionalmente, adotam-se, nos projetos, vazões correspondentes aos eventos 

englobando-se todas as incertezas relativas às estimativas hidrológicas e de 

dimensionamento hidráulico. O risco adotado para um projeto define a relação entre 

os investimentos envolvidos para reduzir a frequência das inundações e os prejuízos 

aceitos. Ao se adotar um risco de 10% anualmente, ou tempo de retorno de 10 anos, 

aceita-se que em média poderão ocorrer eventos uma vez a cada 10 anos que 

produzirão prejuízos. A análise adequada envolve um estudo de avaliação econômica 

e social dos impactos das enchentes, e os riscos usualmente adotados são 

apresentados na Tabela 2 (MARTINS, 1995; TUCCI, 2003b). 
 

TABELA 3.1: TEMPOS DE RECORRÊNCIA ADOTADOS USUALMENTE NO PLANEJAMENTO DE 
OBRAS DE DRENAGEM URBANA 

Sistema Característica Intervalo Valor Frequente 

Micro drenagem 

Residencial 2 – 5 2 
Comercial 2 – 5 5 

Áreas de prédios 
públicos 

2 – 5 5 

Aeroporto 5 – 10 5 
Áreas comerciais e 

avenidas 
5 – 10 10 

Macrodrenagem  10 – 25 10 
Zoneamento de áreas 

ribeirinhas  5 – 100 100 

FONTE: TUCCI (2003b) 
 

Na microdrenagem, os projetos aumentam a capacidade de vazão e esgotam 

todo o seu volume para jusante. São projetadas para drenagem de chuvas mais 

frequentes, sendo admitido a ocorrência de alagamentos com frequência alta. Na 

macrodrenagem, a tendência de controle da drenagem urbana é através da 

canalização dos trechos críticos. Este tipo de solução segue a visão particular de um 

trecho da bacia, sem que as consequências sejam previstas para o restante da mesma 
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ou dentro de diferentes horizontes de ocupação urbana, e não constituem solução 

definitiva para os problemas de inundações. A canalização dos pontos críticos acaba 

apenas transferindo a inundação de um lugar para outro na bacia (PORTO ET AL., 

1993; PORTO, 1995). 

 

 - Microdrenagem 

 

A microdrenagem urbana é definida pelo sistema de condutos pluviais a nível 

de loteamento ou de rede primária urbana, escoando a água precipitada nas áreas 

urbanas em direção às redes de macrodrenagem. Os principais componentes do 

sistema de microdrenagem e suas descrições são verificadas na Tabela 3.2. 

As águas, ao precipitarem nas áreas urbanas, escoam, inicialmente pelos 

terrenos, até chegarem às ruas. Sendo as ruas abauladas e tendo inclinação 

longitudinal, as águas escoarão, rapidamente, para as sarjetas e destas, rua abaixo. 

Se o volume de água precipitado e escoado pelas ruas superar a capacidade do 

sistema, ocorrerá alagamento, inundação de calçadas e velocidades elevadas do 

escoamento, podendo levar a erosão do pavimento (BIDONE E TUCCI, 1995). 
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TABELA 3.2: PRINCIPAIS COMPONENTES DE SISTEMAS DE MICRODRENAGEM URBANA 
Terminologia Descrição 

Galeria Canalizações utilizadas para a condução das águas pluviais 
que adentram o sistema por meio das bocas-de-lobo e das 
ligações privadas.  

Poços de Visita (PV) Dispositivos localizados em pontos estratégicos do sistema 
de galerias para permitirem a inspeção e limpeza. Estes 
dispositivos devem ser posicionados, em média a cada 100 
m, ao longo do sistema, para facilitar a inspeção e limpeza, 
ou em pontos onde ocorre mudança de direção, declividade 
e/ou diâmetro das galerias. 

Trecho Porção da galeria situada entre dois poços de visita. 
Bocas-de-lobo (BL) Dispositivos localizados nas sarjetas, em pontos 

estrategicamente localizados para a captação de águas 
pluviais. Podem ser do tipo: com grade de entrada, com 
grade lateral, com grade e entrada lateral e de fenda 
longitudinal. 

Condutos de Ligação (CL) Canalizações que conduzem as águas pluviais captadas nas 
bocas-de-lobo para as caixas de ligação ou poços de visita 
a jusante. 

Caixas de Ligação ou de Passagem Caixas de concreto ou alvenaria, sem tampão externo ou 
visitável ao nível da rua. 

Meios-Fios Estruturas dispostas entre o passeio e a via de rodagem, 
paralelas ao eixo da rua e cuja face superior posiciona-se no 
mesmo nível do passeio. 

Sarjetas Canais situados junto ao meio-fio e ao longo da via, que 
recebem as águas do escoamento superficial e as conduz 
para os locais de captação (bocas-de-lobo). 

Sarjetões Calhas localizadas nos cruzamentos de vias, que conduzem 
o fluxo das águas na travessia de ruas transversais ou 
desviam o fluxo de um lado para outro da rua. Podem ser 
formados pela própria pavimentação ou de concreto. 

Estruturas de Dissipação de Energia 
Hidráulica 

Devem ser utilizadas nas saídas das galerias em cursos 
d’água para evitar a erosão causada pela concentração do 
escoamento pluvial. 

Condutos Forçados Elementos que conduzem as águas pluviais sob pressão 
diferente da atmosférica. 

Estações de Bombeamento Equipamentos utilizados para conduzir as águas pluviais em 
locais onde o escoamento por gravidade não é possível. 

FONTE: TOMINAGA, 2013 

 

- Macrodrenagem 

 

As estruturas de macrodrenagem destinam-se à condução final das águas 

captadas pela drenagem primária, dando prosseguimento ao escoamento dos 

deflúvios oriundos das ruas, sarjetas, valas e galerias, que são elementos 

anteriormente englobados como estruturas de microdrenagem. A macrodrenagem de 

uma zona urbana corresponde à rede de drenagem natural pré-existente nos terrenos 
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antes da ocupação, sendo constituída pelos córregos, riachos e rios localizados nos 

talvegues e vales. Nestes locais, o escoamento é normalmente bem definido, mesmo 

que não exista um curso de água perene (PORTO ET AL., 1993; MARTINS, 1995). 

Segundo Martins (1995), a demanda por interferências na macrodrenagem 

aparece à medida que são implantadas as obras de microdrenagem, as quais 

aumentam as vazões afluentes aos receptores originais, devido à redução dos tempos 

de concentração. Ao contrário da microdrenagem, as obras projetadas na 

macrodrenagem devem ser capazes de suportar grandes eventos de precipitação, 

geralmente episódios com tempo de recorrência de 100 anos, e levar em 

consideração a ocupação futura da bacia (PORTO ET AL., 1993). 

Normalmente, as obras de macrodrenagem constituem-se na retificação e 

ampliação das seções de canais naturais, construção de canais artificiais ou galerias 

de grandes dimensões e, ainda, em estruturas auxiliares para controle, dissipação de 

energia, amortecimento de picos, proteção contra erosões e assoreamento, travessias 

e estações de bombeamento (MARTINS, 1995). 

 

3.4 MODELAGEM NUMÉRICA 

 

 De acordo com o International Disaster Database (EM-DAT), mais de metade 

dos desastres naturais ocorridos em todo o planeta são causados por enchentes. 

Apenas durante o último século, mais de 3 bilhões de pessoas foram afetadas por 

inundações, quase metade da população mundial. Apesar de enchentes urbanas 

serem consideradas imprevisíveis e inevitáveis, e eventos de inundação estarem 

aumentando em larga escala devido à crescente urbanização das cidades, diversas 

ferramentas tecnológicas vêm sendo desenvolvidas para a previsão de desastres e 

diminuição dos riscos e impactos causados por estes eventos (Hénonin et al., 2010). 

 Diversas técnicas para previsão de cheias e sistemas de alarme para 

prevenção de enchentes vêm sendo realizados por pesquisadores e órgãos públicos, 

e o uso de modelos numéricos (hidrológico e/ou hidráulico) é um importante aliado 

nestes estudos. De acordo com Moreira (2005), a aplicação de modelos numéricos é 

de grande importância, devido à possibilidade de obter-se relações de causa e efeito, 

sem que com isso se tenha efetivamente realizado alguma ação sobre o meio físico 

real, evitando interferências de engenharia desnecessárias, que oneram os cofres 

públicos e podem causar impactos ao meio ambiente. 
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 Modelos hidrológicos tem como objetivo determinar, com eficiência e 

precisão, os componentes do ciclo hidrológico em uma bacia hidrográfica, e estimar 

eficientemente o comportamento e a magnitude da água (MOTA9, 1999 apud 

MOREIRA, 2005). Tucci (1998) define modelo hidrológico de simulação como a 

representação de um sistema através de equações matemáticas, ou seja, a 

representação do comportamento de uma estrutura, esquema ou procedimento, real 

ou abstrato, que num dado intervalo de tempo inter-relaciona-se com uma entrada, 

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

energia ou informação. 

 Nesse sentido, diversos modelos vêm sendo desenvolvidos com o objetivo de 

serem aplicados a bacias hidrográficas impactadas pela ocupação antrópica. Estes 

modelos oferecem uma série de parâmetros para representar características comuns 

em ambientes urbanizados, como a espacialização de áreas impermeáveis e a 

possibilidade de simular o escoamento superficial e através de redes de galerias 

pluviais em direção aos rios. Os principais modelos utilizados para estes fins são 

apresentados na seção 3.4.3. 

 

3.4.1 Classificação de Modelos Hidrológicos 

 

 De acordo com Moreira (2005), os modelos podem ser classificados sob 

diferentes aspectos, sendo, geralmente, avaliados quanto ao tipo de variáveis 

utilizadas na modelagem (estocásticos ou determinísticos), tipo de relações entre as 

variáveis (empíricos ou conceituais), forma de representação dos dados (discretos ou 

contínuos), e quanto a existência de relações espaciais (concentrados ou 

distribuídos).  

 Quando ao menos uma das variáveis envolvidas na modelagem possui 

comportamento aleatório, o modelo é classificado como estocástico. Por outro lado, 

quando conceitos de probabilidade são negligenciados, este será denominado 

determinístico. De modo geral, modelos determinísticos procuram representar os 

processos físicos de transformação da chuva em vazão, enquanto modelos 

estocásticos baseiam-se na análise da estrutura de dependência temporal das séries 

de afluência (Lucas et al., 2009). 

                                            
9 MOTA, J. L. O. Modelos matemáticos y su aplicacion al manejo de cuencas hidrográficas. In: 
Congreso Nacional de Irrigacion, Culiacán, México, 1999. 
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 Segundo Buchianeri (2004), os modelos ainda são classificados de acordo 

com suas formulações, isto é, se leva em conta os processos físicos envolvidos no 

processo ou através de conceitos sem representação explícita dos processos físicos. 

Modelos conceituais procuram descrever todos os processos envolvidos no fenômeno 

estudado, e são fundamentados em formulações físicas, como, por exemplo, 

equações de conservação de massa, energia e quantidade de movimento. Por outro 

lado, modelos empíricos ajustam os valores calculados aos dados observados através 

de função que não tem nenhuma relação com os processos físicos envolvidos 

(BARBOSA, 2006). Devido a necessidade de descrever todos os processos que 

envolvem um determinado fenômeno, modelos conceituais são mais complexos que 

os empíricos. Como, por exemplo, o cálculo da variação do nível do lençol freático, 

que tem a necessidade de aplicação de modelos detalhados e multivariados, que 

geralmente requerem um bom conjunto de informações e uma parametrização 

cuidadosa antes que eles possam ser executados (RENNÓ E SOARES, 2000). 

 Quando um modelo é aplicado apenas para a simulação de um evento 

individual, a partir de condições iniciais, este é definido como discreto. Já modelos 

contínuos são desenvolvidos para simular longos períodos de tempo - geralmente 

funcionam de forma operacional, para previsão de vazões futuras - e devem 

considerar algum tipo de acumulação de umidade do solo, de modo a simular eventos 

a partir de condições de simulações anteriores (KAISER, 2007). 

 Os modelos podem ainda ser classificados como pontuais (concentrados ou 

agregados) ou distribuídos. Um modelo é dito concentrado quando seus parâmetros 

e variáveis apresentam variação com o tempo, sendo a variabilidade espacial 

representada como um único valor médio, o que é uma simplificação muito grande da 

realidade. Nestes modelos, considera-se que todas as variáveis de entrada e saída 

são representativas de toda área estudada. Já modelos distribuídos subdividem a 

bacia em elementos que são considerados homogêneos quanto às propriedades 

avaliadas, representando, além da variação temporal, a variabilidade espacial do 

sistema físico. Modelos distribuídos mais realísticos consideram também a existência 

de relação espacial entre elementos vizinhos (MENDES, 1996; RENNÓ E SOARES, 

2000). O esquema de funcionamento destes dois tipos de modelo é apresentado na 

Figura 3.15. 
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FIGURA 3.15: ESQUEMAS DE FUNCIONAMENTO DE MODELOS HIDROLÓGICOS 

CONCENTRADO E DISTRIBUÍDO 
FONTE: MENDES (1996) 

 

 Para avaliar a importância da variabilidade da chuva em modelos hidrológicos, 

Faure et al. (2005) estudaram uma bacia de 5 hectares (0,05 km²), contendo 5 

estações pluviométricas. Simulando hidrogramas para cada uma das estações, os 

autores obtiveram a variação do pico de vazão entre 9 e 76%, enquanto o volume 

escoado superficialmente variou entre 2 e 65% quando comparados com a simulação 

que considerou dados interpolados das 5 estações. Este resultado indica que modelos 

distribuídos possuem tendência a reproduzirem eventos de chuva de forma mais 

semelhante à realidade do que modelos concentrados. 

 Tucci (1987) estabelece três condições fundamentais para a utilização de 

modelos hidrológicos: (i) objetivo do estudo; (ii) dados disponíveis e (iii) metodologia 

proposta. O objetivo do estudo define o nível de precisão desejado para a 

representação dos fenômenos que ocorrem na bacia hidrográfica. Em contrapartida, 

esta precisão depende da quantidade e qualidade dos dados disponíveis para aferir a 

metodologia, assim o modelo hidrológico é escolhido de acordo com o objetivo do 

estudo, que definirá o nível de precisão desejado, estando implícitas as questões 

relacionadas à disponibilidade dos dados (TUCCI, 1987). 
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 Este trabalho utilizou o modelo MOHID Land, que é um modelo hidrológico-

hidráulico conceitual e distribuído, com discretização de parâmetros através de grade 

numérica com consideração de relação espacial entre elementos vizinhos. 

 

3.4.2 Calibração de Modelos Hidrológicos 

 

 O processo de calibração consiste em identificar parâmetros de forma a tornar 

um modelo matemático fiel à representação de um determinado fenômeno (ARAÚJO, 

2014). Esta etapa do trabalho requer atenção especial não só na verificação do ajuste 

dos dados observados e calculados, mas também na avaliação do conjunto de 

parâmetros que garantem este ajuste (KAISER, 2007).  

 Para uma calibração eficiente, é fundamental a existência de estações 

fluviométricas com boa resolução temporal (inferior a 1 hora), tornando possível a 

comparação entre o hidrograma calculado pelo modelo com a vazão observada pelas 

estações. 

 O processo de calibração pode ser realizado de forma automática ou por 

tentativa e erro: 

 A calibração automática busca por um vetor adequado de parâmetros, através 

de métodos matemáticos de otimização, é feita pela minimização (ou maximização) 

de uma função objetivo que mede o desvio entre as séries de vazão observada e 

simulada, definindo um ponto ótimo da função (TUCCI et al.10, 1981; GERMANO et 

al.11, 1998 apud MOREIRA, 2005). 

 Já na calibração por tentativa e erro, o processo é feito de forma manual pelo 

usuário, com o teste de diferentes conjuntos de parâmetros, até obter-se um vetor de 

parâmetros que representem a resposta natural da bacia a eventos de precipitação. 

Apesar de ser um processo mais trabalhoso e demorado quando comparado à 

calibração automática, a calibração manual permite um maior aprofundamento no 

entendimento do funcionamento do modelo, visto que exige o conhecimento de 

diversos parâmetros e seus impactos no ciclo hidrológico (KAISER, 2007; MOREIRA, 

2005). 

                                            
10 TUCCI, C. E. M.; SÁNCHEZ, J., LOPES, M. O. S. Modelo IPH II de simulação precipitação-vazão 
na bacia: alguns resultados. In: SEMINÁRIO BRASILEIRO DE HIDROMETEOROLOGIA, 2, 2000, 
Fortaleza. Porto Alegre: ABRH, 1981, p. 83-101. 
11 GERMANO, A.; TUCCI, C. E. M.; SILVEIRA, A. L. L. Estimativa dos parâmetros do modelo IPH II 
para algumas bacias urbanas brasileiras. Revista Brasileira de Recursos Hídricos, Porto Alegre, v. 
3, n. 4, p. 103-120, 1998. 
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 Quando a aplicação do modelo objetiva o uso de séries contínuas de vazão, 

é recomendável a aplicação de otimização multi-objetivo, que são parâmetros 

estatísticos para medir a confiabilidade das vazões calculadas em relação às vazões 

medidas. Diversas funções são propostas, e cada uma se ajusta a uma característica 

particular do hidrograma, devendo a escolha da função utilizada ser realizada de 

acordo com a finalidade da aplicação do modelo pelo usuário. A seguir apresentam-

se as principais funções multi-objetivo aplicadas na calibração de modelos 

hidrológicos (TUCCI, 1998; COLLISCHONN E TUCCI, 2001; KAISER, 2007). 

 

 - Comparação de volumes: avalia o desvio geral de volume: 

  (3.12) 

  

Onde:  = desvio geral do volume; 

  = vazão calculada pelo modelo a ser calibrado; 

  = vazão observada pela estação fluviométrica. 

 

 - RMSE (root mean squar error): mais sensível na vazão máxima: 

   (3.13) 

 

Onde:  = raíz quadrada do erro quadrático; 

  = vazão calculada pelo modelo a ser calibrado; 

  = vazão observada pela estação fluviométrica; 

  = número de medições (quantidade de amostras). 

 

 - Coeficiente de Nash-Sutcliffe ou Coeficiente de Eficiência: verifica o ajuste 

dos picos de vazão: 

   (3.14) 

 

Onde:  = coeficiente de Nash-Sutcliffe (Coeficiente de Eficiência); 

  = vazão calculada pelo modelo a ser calibrado; 

  = vazão observada pela estação fluviométrica. 
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 - RMSEI (inverse root mean squar error): mais sensível à vazão mínima: 

 
 

 (3.15) 

 

Onde:  = raíz quadrada do erro quadrático inversa; 

  = vazão calculada pelo modelo a ser calibrado; 

  = vazão observada pela estação fluviométrica; 

  = número de medições (quantidade de amostras). 

 

 - Coeficiente de Nash-Sutcliffe para logaritmo das vazões: verifica o bom 

ajuste dos picos máximos e da recessão do hidrograma, sendo mais influenciado pela 

recessão: 

   (3.16) 

 

Onde:  = coeficiente de Nash-Sutcliffe para logaritmo das vazões; 

  = vazão calculada pelo modelo a ser calibrado; 

  = vazão observada pela estação fluviométrica; 

  = logaritmo natural ou logaritmo neperiano. 

 

 Neste trabalho, foi escolhido o método de calibração por tentativa e erro, onde 

foram testados parâmetros descritos na literatura por autores que implementaram 

modelos numéricos na mesma área de estudo. Por se tratar de um trabalho com 

objetivo de analisar eventos de cheias, a função objetivo aplicada foi o Coeficiente de 

Nash-Sutcliffe, por este analisar o ajuste dos picos de vazão. Uma descrição melhor 

sobre este coeficiente é apresentada na seção 5.3. 

 

3.4.3 Tipos de Modelos Utilizados para Simulação de Inundações Urbanas  

  

  O crescente processo de urbanização das cidades vem exigindo o 

desenvolvimento de modelos que representem mais realisticamente os processos 

hidrológicos, de modo a avaliar os impactos – qualitativos e quantitativos – gerados 
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por estas modificações. Dessa forma, se faz necessário o uso de modelos que 

representam eventos de precipitação de forma distribuída sobre a bacia analisada 

(KAISER, 2007). 

 Hénonin et al. (2010) classificam os modelos aplicados na simulação e 

previsão de enchentes urbanas em quatro tipos: modelo hidrológico para bacia 

hidrográfica; modelo 1D para redes de drenagem; modelo 1D-1D, que acopla o 

escoamento da rede de drenagem com o escoamento superficial; e modelo 1D-2D, 

que acopla rede de drenagem 1D com escoamento superficial 2D. Uma breve 

descrição destas categorias é dada abaixo: 

 

- Modelo hidrológico para bacias hidrográficas (Chuva-Vazão) 

 

 Através de equações hidrológicas, estima-se o escoamento superficial através 

da intensidade da chuva e características da bacia. A maioria destes modelos se 

baseiam em parâmetros empíricos, e necessitam de calibração a partir de dados 

medidos em campo. Não fornecem o comportamento hidrodinâmico do escoamento e 

são utilizados, em geral, como entrada para modelos da rede de drenagem. O 

esquema de funcionamento destes modelos é apresentado na Figura 3.16. 
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FIGURA 3.16: ILUSTRAÇÃO DO MODELO HIDROLÓGICO CHUVA-VAZÃO 

FONTE: ADAPTADO DE MIKE URBAN COLLECTION SYSTEM MANUAL - RAINFALL-
RUNOFF MODELLING WITH MOUSE 

 

- Modelo 1D para redes de drenagem (FIGURA 3.17) 

 

 Utiliza as equações de Saint-Venant para escoamento unidimensional para 

simular o comportamento do escoamento ao longo de tubulações de drenagem. As 

condições de contorno adotadas por estes modelos geralmente são baseadas na 

entrada de água da chuva na rede através do escoamento superficial e nível da água 

nas saídas. Dentre os modelos disponíveis, ressaltam-se pacotes como MOUSE, 

SWMM, INFOWORKS e MIKE URBAN, que vem sendo largamente utilizados para a 

simulação de escoamento em redes de drenagem. Segundo Mark e Hosner (2004), 

devido ao fato do modelo simular apenas escoamento unidimensional, estes modelos 

não são capazes de reproduzir situações de transbordamento da rede de drenagem, 

pois não simula o escoamento superficial, apenas recebe os valores obtidos por 

modelos hidrológicos. 
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FIGURA 3.17: ILUSTRAÇÃO DO MODELO 1D PARA REDES DE DRENAGEM 

FONTE: ADAPTADO DE MIKE URBAN COLLECTION SYSTEM MANUAL - RAINFALL-
RUNOFF MODELLING WITH MOUSE 

 

- Modelo 1D-1D - Rede de drenagem 1D + escoamento superficial 1D 

 

 Utiliza dois modelos acoplados, um para escoamento superficial e outro para 

a rede de drenagem (FIGURA 3.18). A conexão entre os modelos é realizada através 

das bocas-de-lobo. O cálculo do comportamento da parcela de água escoada 

superficialmente é realizado considerando dados de declividade (S) e estimando a 

altura da coluna d’água (h), como indicado na parte superior da Figura 3.18. O volume 

de água calculado pela etapa anterior é fornecido como entrada para a rede de 

drenagem subterrânea e, uma vez excedido a capacidade do sistema de drenagem, 

a água retorna para a superfície formando alagamentos (parte inferior da Figura 3.18). 

 Hénonin et al. (2010) ressaltam que vários estudos representam resultados 

significativamente confiáveis para esta técnica de modelagem, entretanto, o 

comportamento hidrodinâmico não é calculado por estes modelos, e o nível da água 

apenas pode ser definido por interpolação, podendo aumentar o erro nos resultados. 
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FIGURA 3.18: EXEMPLO DO PRINCÍPIO DE MODELAGEM 1D-1D 

FONTE: ADAPTADO DE HÉNONIN ET AL. (2010) 

 

- Modelo 1D-2D: Rede de Drenagem 1D + Escoamento Superficial 2D 

 

Modelos desta categoria ainda utilizam modelagem 1D para o sistema de 

drenagem, entretanto, o escoamento superficial é 2D, aplicando a resolução das 

equações de Saint-Venant para fluxos bidimensionais. Na Figura 3.19 é possível 

verificar o esquema de funcionamento destes modelos. Na parte superior da Figura, 

nota-se o delineamento da topografia do terreno, com a espacialização das bocas-de-

lobo, que servem como conexão entre modelo 1D e 2D. A partir do momento em que 

há chuva, a água escoa superficialmente pela superfície de acordo com a topografia 

(parte inferior da Figura 3.19), e alimenta o modelo de galerias pluviais (1D). A partir 

do momento em que a capacidade do sistema de drenagem é excedido, a água 

retorna para a superfície através das bocas-de-lobo. 

A modelagem bidimensional da superfície permite reproduzir com grande 

precisão a topografia do terreno, incluindo a interferência de prédios, lagoas e diversas 

outras estruturas no escoamento. Ao contrário dos outros modelos, nesta categoria é 

possível determinar o comportamento hidrodinâmico do escoamento superficial, 
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fornecendo duas componentes de velocidade para o fluxo. O nível da água também 

pode ser calculado pela modelagem 2D e não por interpolação, como no caso de 

modelos 1D (Hénonin et al., 2010). De acordo com Mark e Hosner (2004), a acurácia 

do modelo 2D depende da qualidade dos dados utilizados para a configuração do 

modelo, como a resolução da topografia e precisão no contorno de construções. 

Ainda, de acordo com os mesmos autores, a resolução da malha utilizada em modelos 

2D deve ser alta, de modo a identificar com clareza estruturas que influenciam o 

escoamento, como ruas e construções, sendo recomendado uma resolução entre 1 m 

a 5 m. Alguns dos principais pacotes disponíveis para modelagem 1D-2D são 

INFOWORKS, MIKE FLOOD e MOHID Land. 

 

 
FIGURA 3.19: EXEMPLO DO PRINCÍPIO DE MODELAGEM 1D-2D 

FONTE: ADAPTADO DE HÉNONIN ET AL. (2010) 
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 - Sistemas de Alerta e Previsão de Inundações 

 

Quando cenários de modelagem do escoamento superficial e da rede de 

drenagem são combinados com dados de previsão de chuva, é possível realizar a 

implantação de um sistema para previsão e alertas de cheias urbanas. Com a 

implementação de um modelo numérico bem calibrado com dados históricos de chuva 

para determinada bacia, é possível simular, quase em tempo real, o comportamento 

do escoamento de uma chuva prevista na bacia analisada. O princípio básico para o 

funcionamento de um sistema de previsão e alerta de enchentes é descrito na Figura 

3.20. 

 

FIGURA 3.20: ESQUEMA BÁSICO DE UM SISTEMA DE PREVISÃO E ALERTA DE CHEIAS 
URBANAS 

FONTE: ADAPTADO DE PARKINSON E MARK (2005) 
 

3.4.4 MOHID Land 

 

MOHID é um modelo de código aberto, desenvolvido pelo grupo Maretec, do 

Instituto Superior de Lisboa, e que utiliza uma estratégia de programação orientada 

por objetos, que permitem a organização de 40 módulos distintos, mas que podem ser 

interligados de forma a determinar os objetivos pretendidos em cada caso de 

aplicação. Esta abordagem permite a adoção da modelagem integrada, não só de 
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processos (físicos e biogeoquímicos), mas também de diferentes escalas 

(possibilitando a utilização de modelos acoplados) e sistemas, como a combinação de 

simulações entre bacia hidrográfica e estuário (MALHADAS, 2008). 

O sistema MOHID é dividido em três grupos: MOHID Water, que permite a 

simulação dos processos hidrodinâmicos, simulação de fenômenos de dispersão, 

propagação de ondas, transporte de sedimentos, qualidade da água, etc.; MOHID 

Land, que é modelo para simulação dos processos hidrológicos que ocorrem nas 

bacias hidrográficas, como escoamento superficial, infiltração e evapotranspiração; e 

MOHID Soil, que simula o fluxo de água através de meios porosos (MARETEC, 2014). 

O MOHID Land é um modelo para bacias hidrográficas, capaz de simular, de 

forma integrada, a resposta da bacia analisada a eventos de precipitação variáveis no 

tempo e espaço, calculando o escoamento superficial (2D), escoamento nos canais 

formadores da rede de drenagem (1D) e o escoamento na zona não saturada (acima 

do nível freático) e zona saturada do solo (aquíferos) tridimensionalmente. O esquema 

de funcionamento e integração das simulações é verificado na Figura 3.21, e a 

descrição dos seus principais módulos na Tabela 3.3. Estes escoamentos são 

interdependentes e a sua simulação integrada elimina a necessidade de hipóteses 

sobre as transferências entre estes domínios. A interação entre os diferentes 

processos é calculada dinamicamente através de gradientes hidráulicos (MARETEC, 

2014). 
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FIGURA 3.21: EXEMPLO DE INTEGRAÇÃO ENTRE OS MÓDULOS DO MOHID LAND 
FONTE: ADAPTADO DE MARETEC (2014) 

 

TABELA 3.3: DESCRIÇÃO DOS PRINCIPAIS MÓDULOS DO MOHID LAND 
Módulo Descrição 

Basin Principal nível para configuração de entrada dos parâmetros 
de infiltração, escoamento, rios e vegetação 

PorousMedia Simula escoamento em solos porosos saturados e não-
saturados 

SedimentQuality Modelo 0D para produção primária e ciclos do nitrogênio e 
carbono no solo e aquíferos 

RunOff Módulo que calcula o escoamento superficial 
Vegetation Simula o desenvolvimento de plantas e desenvolvimento da 

agricultura 
DrainageNetwork Simula o escoamento 1D nas redes de drenagem 
Reservoirs Responsável pela simulação da interação de reservatórios 

no sistema de drenagem 
MOHID RiverNetwork Programa para simulação do escoamento e descarga de rios 
Triangulation Responsável pela interpolação, usado para obter valores de 

chuva distribuídos no espaço, baseado em séries temporais 
pontuais 

FONTE: MARETEC (2014) 

 

3.4.4.1 Métodos de Cálculo do MOHID Land 

 

 O escoamento da água em canais pode ser representado matematicamente 

de forma uni, bi ou tridimensional. Em rios, onde o escoamento é predominantemente 

longitudinal, equações unidimensionais são capazes de descrever o escoamento com 

boa precisão, enquanto o escoamento na superfície das bacias requer equações 
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bidimensionais para uma melhor representação do movimento (CHOW, 1988; FAN ET 

AL., 2014). 

O principal módulo para a simulação de alagamentos é o escoamento 

superficial, e é regido pelo efeito do gradiente hidráulico, que tende a homogeneizar o 

nível da coluna de água à superfície do solo. O gradiente hidráulico inclui não somente 

a altura da coluna de água, mas também a gravidade, já que o nível da coluna de 

água inclui o nível da topografia. Adicionalmente, há uma perda hidráulica devido a 

superfície de contato do solo, determinada pela aplicação do coeficiente de Manning.  

 A propagação da vazão em cursos de água é comumente representada 

através da aplicação de duas equações em conjunto, conhecidas como equações de 

Saint-Venant: a equação da continuidade (3.17) e a equação do movimento (3.18), 

também conhecida como equação dinâmica (FAN ET AL., 2014). 

 

 (3.17) 

 

Onde:  = área da seção transversal ao escoamento (m²); 

  = vazão (m³/s); 

  = tempo (s); 

  = distância no sentido longitudinal (m). 

 

 (3.18) 

 

Onde:  = definidos anteriormente;  

  = aceleração da gravidade (m/s²); 

  = profundidade do rio (m); 

  = declividade do leito do canal (m/m); 

  = declividade da linha de energia (m/m); 

 

O cálculo através das equações de Saint-Venant para escoamento 

bidimensional considera que as células  e  possuem fluxos nas direções  e . 

Discretizando as equações para ambas componentes de velocidade nas células de 

grade e tempo, tem-se: 
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  (3.19) 

 

  (3.20) 

 

 E, discretizando para cada célula e intervalo de tempo: 

 

 
 

(3.21) 

 

 
 

(3.22) 

 

 

 

Onde:  = profundidade (m); 

 = velocidade (m/s); 

 = distância longitudinal (m); 

  = tempo (s); 

  = aceleração da gravidade (m/s²); 

 ;  = inclinação do canal nas direções x e y, respectivamente (m/m); 

 = declividade da linha de energia (m/m); 

  = área da seção em função de y (m²); 

  = vazão (m³/s); 

  = coeficiente de rugosidade de Manning; 

  = raio hidráulico; 

 , ,  e  correspondem às faces das células de grade  e .  

  



66 
 

 A equação governante da dinâmica de fluidos é uma equação diferencial 

complexa não-linear, e que não possui solução analítica.  A estratégia frequentemente 

utilizada para obter soluções da equação da dinâmica de fluidos se baseia em  

elaboradas técnicas numéricas, além da necessidade de grande quantidade de dados 

hidráulicos do canal, sendo comum a adoção de algumas hipóteses simplificadoras 

para a dedução destas equações: I) a consideração da água como um fluído 

incompressível e homogêneo; II) fluxo unidimensional (velocidade média é 

representativa da variação espacial na seção, e o sentido do escoamento é 

longitudinal); III) distribuição hidrostática de pressão na vertical, desprezando 

componentes de aceleração vertical, que é significativa apenas quando há formação 

de ondas; IV) variação gradual das seções transversais e ausência de singularidades 

como contrações, pilares de ponte, soleiras de fundo, entre outros; V) declividade da 

linha de energia calculada através de equações - Manning ou Chezy - estabelecidas 

para regime permanente e uniforme (TUCCI, 1998; PORTO, 1999; VENÂNCIO, 2003). 

 A equação 3.18 representa as forças que agem sobre o escoamento, e a 

consequente aceleração do fluxo. Fan et al., 2014 decompuseram os termos da 

equação do movimento em cinco forças com aspectos diferentes que atuam sobre o 

escoamento.  

 

 (força de atrito) (3.23) 

 

 (força peso) (3.24) 

 

 (força de pressão) (3.25) 

 

 (inércia advectiva) (3.26) 

 

 (inércia local) (3.27) 
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 A partir da decomposição destes termos, é possível chegar a algumas 

simplificações, desconsiderando forças que não são significativas em determinados 

casos, reduzindo o tempo de cálculo sem prejudicar a qualidade dos resultados 

obtidos. 

Dependendo do caso analisado, podem ser adotadas algumas simplificações 

às equações de Saint-Venant, de modo a otimizar o poder de computação das 

simulações. Para áreas com declividade suave e baixo valor do número de Froude, o 

gradiente de velocidade horizontal é pequeno, tornando possível desconsiderar as 

forças de inércia, definidas pelas equações 3.26 e 3.27 (ABBOT E MINNS, 1998). 

Considerando aceleração nula, os termos do lado direito da equação de Saint-Venant 

são igualados a zero. A equação resultante desta simplificação é denominada Onda 

Difusiva, e é reduzida ao seguinte termo: 

 

 
 

(3.28) 

 

Onde:  = área da seção em função de y; 

  = vazão; 

  = coeficiente de rugosidade de Manning; 

  = raio hidráulico; 

  = gradiente hidráulico. 

 

Aceleração nula significa que as forças são balanceadas entre si, e o 

escoamento será dependente do gradiente de nível da água e do coeficiente de 

rugosidade de Manning. Se considerar que o nível da água é paralelo ao leito, é 

possível utilizar a declividade no lugar do gradiente de nível da água, simplificando 

ainda mais a computação. Esta equação é conhecida como modelo de Onda 

Cinemática: 

 

 
 

(3.29) 
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Onde:  = área da seção em função de y; 

  = vazão; 

  = coeficiente de rugosidade de Manning; 

  = raio hidráulico; 

= declividade do canal. 

 

 Apesar da impossibilidade de uma solução analítica, diversos métodos de 

soluções numéricas das equações de Saint-Venant são propostos. De acordo com 

Fendrich (1996), os principais métodos adotados são o método das características e 

os métodos explícito e implícito das diferenças finitas. Ainda, de acordo com o mesmo 

Autor, o método explícito exige a adoção de valores de Δt pequenos, devido ao 

problema de instabilidade deste método, demandando uma grande quantidade de 

cálculos; já o método implícito visa contornar este problema de instabilidade, utilizando 

informações nos tempos Δt e (t + Δt) para calcular as variáveis no tempo. Apesar de 

apresentar precisão inferior ao método explícito, os resultados obtidos pelo método 

implícito são considerados aceitáveis para fins de engenharia. 

 Para a solução das equações de Saint-Venant, o MOHID Land realiza 

discretização temporal através do algoritmo semi implícito ADI (Alternate Direction 

Implicit). De acordo com MARETEC (2014), este algoritmo é capaz de computar, de 

forma alternada, uma componente horizontal de velocidade na forma implícita, e a 

outra na forma explícita, resultando em um sistema de equações tridiagonal que pode 

ser resolvido de maneira rápida e eficiente. Ainda de acordo com a instituição 

desenvolvedora do modelo, a adoção deste método permite preservar as vantagens 

da estabilidade, garantidas pelos métodos implícitos, sem a desvantagem de elevados 

custos computacionais. 

  

3.4.4.2 MOHID Studio 

 

Para simplificar a utilização do MOHID, a empresa Action Modulers 

desenvolveu uma interface gráfica denominada MOHID Studio (BRAUNSCHWEIG ET 

AL., 2012), cujo funcionamento está dividido em três partes distintas: Pré-

processamento, relativo à aquisição e fornecimento dos dados; Execução, 

responsável pelos cálculos da simulação; e Pós-processamento, que permite explorar 
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e interpretar os resultados, que podem ser visualizados em formas de séries temporais 

de valores obtidos para determinadas células, e resultados na forma matricial, usando 

o Hierarchical Data Format (HDF). Este software conta, ainda, com módulo de 

geoprocessamento, sendo capaz de interpolar diversos parâmetros (uso de solo, 

chuva, impermeabilização, etc.) variáveis no espaço e tempo. A licença para uso das 

funções básicas do software é gratuita, sendo fornecida licença livre para utilização 

das funções mais avançadas para trabalhos com fins acadêmicos. 

 

3.4.5 Aplicação de Modelos em Bacias Hidrográficas Urbanas 

 

Em estudo realizado para o Climate Change Research Group, da 

Universidade de Lisboa, a empresa Action Modulers, desenvolvedora do pacote de 

modelos MOHID realizou modelagem de enchentes urbanas em quatro cidades 

portuguesas. Com a combinação entre os modelos MOHID Land e SWMM, foram 

implementados modelos 2D-1D para a simulação de enchentes para chuvas com 

diferentes tempos de retorno. Com o pré-processamento de dados de SIG, como 

topografia do terreno e uso do solo (impermeabilização), foi possível simular o 

escoamento superficial bidimensional de chuvas históricas medidas. O 

comportamento hidrodinâmico do escoamento serviu de entrada na rede de drenagem 

mapeada pelo modelo SWMM. Em situações que a capacidade da rede de drenagem 

foi inferior ao volume de água escoado, o excesso de chuva voltou para a superfície 

através das bocas-de-lobo, que servem de conexão entre os modelos, gerando 

inundações. O comportamento destas inundações então foi novamente simulado pelo 

MOHID Land. Apesar de não utilizar sistemas de previsão de chuvas, e sim dados 

históricos, a calibração do modelo com estes dados pode possibilitar a implementação 

de um sistema para previsão e alerta de cheias nas bacias estudadas, quando 

combinados com sistemas de previsão de chuvas por radar (ACTION MODULERS, 

2013). 

 Apesar da instalação de redes pluvio e fluviométricas serem cada vez mais 

comum em grandes centros urbanos, muitas cidades ainda enfrentam escassez 

destes equipamentos, ou possuem uma rede muito recente, que não possui uma série 

histórica de dados para uma boa calibração dos modelos. Neste sentido, Bertoni 

(1998) realizou simulações de cheias urbanas sob condições de registros escassos. 

O autor utilizou o modelo SWMM para previsão de enchentes na cidade Rafaela, 
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localizada na região central da Argentina, que enfrenta problemas associados à 

ocorrência de inundações de origem pluvial, no entanto, dispunha apenas de 

medições pontuais de chuva, dificultando a implantação de um bom modelo numérico. 

Com a utilização de apenas um evento intenso de chuva para a implantação do 

modelo. Os resultados simulados pelo autor ficaram muito próximos aos valores reais 

medidos durante o evento de chuva, no entanto, o mesmo ressalta que a ausência de 

mais dados não possibilita a adoção do modelo como uma fonte confiável de previsão 

de cheias para a bacia, mas, a curto prazo, pode servir como uma ferramenta útil para 

a análise e tomada de decisões para o gerenciamento das inundações na cidade. 

 Dentro do contexto da bacia do Rio Belém, Fendrich (1998) aplicou um modelo 

hidráulico para previsão de cotas de enchentes e avaliação de áreas inundáveis. Com 

a análise de chuvas com tempo de recorrência de 2, 5, 10, 25, 50 e 100 anos, o Autor 

calculou as cotas de inundação para as vazões obtidas para cada tempo de 

recorrência pelo software SIMC - Simulador hidrodinâmico de Canais, que utiliza o 

Método das Diferenças Finitas aplicado às equações de Saint-Venant para obter os 

resultados. Considerando as cotas máximas das enchentes urbanas, obtidas através 

das simulações hidráulicas, foi confeccionado um mapa digital contendo as áreas 

inundáveis na bacia hidrográfica a montante da seção de controle analisada. 

 Moreira (2005), com o objetivo de analisar o impacto de diferentes formas de 

medida da precipitação no resultado de modelos chuva-vazão, aplicou o modelo 

hidrológico concentrado IPH II – desenvolvido pelo IPH/UFRGS – para a bacia 

hidrográfica do rio Bariguí, no município de Curitiba, utilizando diferentes formas de 

medida de precipitação: pluviômetros, estimativas de precipitação por radar e 

integração das medidas por pluviômetro e radar através de análise objetiva estatística 

(ANOBES). De acordo com o Autor, eventos de chuva estratiforme – como chuvas de 

origem frontal – apresentaram bons resultados nas simulações com dados medidos 

pelos pluviômetros. Por outro lado, eventos convectivos não demonstraram dados 

representativos. Simulações com estimativa de chuva apenas pelo radar não 

apresentaram desempenho satisfatório, havendo subestimativas ou superestimativa 

das vazões de forma não-sistemática. Os melhores resultados foram obtidos pela 

integração dos dados de pluviômetros com estimativas do radar, indicando que a 

combinação de diferentes métodos de medição da precipitação tende a melhorar 

significativamente a confiabilidade de modelos hidrológicos. 
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Referente à sistemas de previsão de cheias, Raymond et al. (2007) 

desenvolveram um sistema através da utilização de previsão de chuvas por radar 

(resolução de 1 km²) e uma rede pluviométrica com 10 estações e 11 estações 

fluviométricas. O sistema, denominado ESPADA, envia a previsão de chuvas a cada 

15 minutos para uma central. Os dados de previsão fornecidos pelo radar são 

processados em um modelo chuva-vazão, que estima o escoamento previsto nas 

áreas urbanas a cada 30 minutos. O sistema possui 44 cenários pré-estabelecidos 

através da aplicação de modelagem 2D-1D do escoamento superficial e da rede de 

drenagem. O sistema possui 4 níveis de alerta, sendo o nível 1 não representando 

perigo de inundação e o nível 4 apresentando alto risco de enchente com riscos à 

população. Cada um dos cenários é classificado em um dos quatro níveis, e 

dependendo do cenário verificado pelo escoamento presente, alertas são emitidos 

para a população e uma série de medidas são tomadas de acordo com o nível 

verificado. 

 Para um melhor gerenciamento na previsão e prevenção de cheias na cidade 

de Barcelona, uma das cidades com maior densidade populacional da Europa, com 

cerca de 1,6 milhões de habitantes e mais de 28000 pessoas por km² em grande parte 

da cidade, a companhia de gerenciamento da drenagem urbana da cidade (CLABSA) 

desenvolveu o sistema HIDROMET na bacia hidrográfica de Riera Blanca. A previsão 

de chuvas é realizada para as próximas duas horas por um radar com 1 km² de 

resolução. O sistema também conta com sete estações pluviométricas e 10 sensores 

de nível d'água, que realizam medidas a cada 5 minutos, enquanto o radar fornece 

previsões a cada 6 minutos. A previsão de chuvas é utilizada como entrada em um 

modelo MOUSE do sistema de drenagem, que fornece simulações a cada 5 minutos. 

Em caso de o modelo prever alagamentos, diversos alertas automáticos são 

acionados, inclusive com avisos por telefone e mensagens de texto para a população.
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4 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 
 

O município de Curitiba (25°25'40"S; 49°16'23"W) encontra-se na porção leste 

do Estado do Paraná. Possui área de 432,17 km², e é cercada por 28 municípios que 

formam a Região Metropolitana de Curitiba (RMC), ocupando uma área de 15.913 

km². A região encontra-se no Primeiro Planalto Paranaense, que está inserido entre a 

Serra do Mar e a Escarpa Devoniana (MAACK, 1981). A altitude média da cidade de 

Curitiba é de 934,6 m, variando entre as cotas de 864,9 m até 1.021 m. A região norte 

do município apresenta os declives mais acentuados, enquanto a região sul possui as 

menores altitudes e relevo mais suave. Por esse motivo, todas as suas seis bacias 

hidrográficas escoam em direção à região Sul do município, indo desembocar no 

principal rio de Curitiba, o Rio Iguaçu, que por sua vez irá desaguar no Rio Paraná, a 

Oeste do Estado (IPPUC, 2008). 

O clima de Curitiba é influenciado por diversos fatores, como sua latitude e 

altitude e a barreira geográfica imposta pela Serra do Mar. Segundo a classificação 

de Koeppen, a cidade está inserida em região climática do tipo Cfb, com clima 

temperado úmido, mesotérmico, sem estação seca, com verões frescos e invernos 

com geadas frequentes e muito ocasionalmente precipitações de neve (Maack, 1981). 

O regime de chuvas do município é bem distribuído ao longo do ano, com maiores 

volumes nos meses de verão e menores volumes durante o inverno. Danni-Oliveira 

(1999) identificou três padrões de chuva ao longo do ano, sendo um mais seco e longo 

(70 - 100mm/mês) entre os meses de abril e agosto, um intermediário e breve (100 - 

120 mm/mês) entre setembro e novembro e um mais chuvoso e com duração 

intermediária (130 - 180 mm/mês) de dezembro a março (verão). Os dados verificados 

por Danni-Oliveira são confirmados com a análise da série histórica medida pela 

estação pluviográfica instalada na bacia hidrográfica do rio Belém e mantida pela 

Agência Nacional de Águas, com medições entre os anos de 1981 e 2014. Os valores 

mínimos, máximos e médios para cada mês medidos pela estação são apresentados 

na Figura 4.1.  
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FIGURA 4.1: ALTURAS MENSAIS DE PRECIPITAÇÃO MÍNIMA, MÉDIA E MÁXIMA MEDIDOS NA 
BACIA DO RIO BELÉM 

FONTE: ESTAÇÃO PLUVIOGRÁFICA PRADO VELHO/PUC – COD. ANA: 2549075 
 

 Em termos de hidrografia, o município de Curitiba está localizado à margem 

direita e a Leste da bacia hidrográfica do rio Iguaçú, e é dividido em seis bacias 

hidrográficas (Figura 27a): Rio Atuba, Rio Belém, Rio Bariguí, Rio Passaúna, Ribeirão 

dos Padilhas e Rio Iguaçú, todas com características idênticas de drenagem. A maior 

bacia hidrográfica de Curitiba é a do Rio Barigui (140,8 km²), e corta a cidade de Norte 

a Sul na margem oeste do município.  

A bacia do Rio Belém (Figura 4.2) é a segunda maior bacia hidrográfica de 

Curitiba, com uma área de 87,7 km² representando 20,3% da área do município, tendo 

sua nascente na região norte da cidade, próximo à divisa com o município de 

Almirante Tamandaré, se estendendo por toda a região central de Curitiba e 

desaguando no rio Iguaçú, no sul da cidade. Apesar de possuir menor tamanho em 

relação à bacia do Rio Barigui, é na bacia do Rio Belém que se concentra a maior 

parte da população curitibana, cerca de 48% dos habitantes, e também o maior índice 

de impermeabilização do solo, com cerca de apenas 13% de área permeável 

(FENDRICH, 2002a; IPPUC, 2008). As principais características físicas da bacia são 

apresentadas na Tabela 4.1. 
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FIGURA 4.2: BACIAS HIDROGRÁFICAS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE CURITIBA (A), COM 

ENFOQUE PARA A TOPOGRAFIA E HIDROGRAFIA DA BACIA DO RIO BELÉM (B) 

 
 
TABELA 4.1: CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO BELÉM 

CARACTERÍSTICA FÍSICA VALOR 
Área total da Bacia A = 87,85 km² 
Extensão do Rio Belém L = 21,00 km 
Perímetro da Bacia P = 49,30 km 
Ordem da Bacia 4ª ordem 
Extensão dos rios da Bacia L’ = 105,91 km 
Densidade de Drenagem Dd = 1,28 km/km² 
Altitude máxima (nascente) 990,00 m 
Altitude média 908,93 m 
Altitude mediana 900,00 m 
Altitude mínima (foz) 870,00 m 
Coeficiente de compacidade Kc = 1,44 
Fator de forma Kf = 0,211 
Declividade média da bacia 0,554 m/m 
Declividade entre nascente e foz 0,00571 m/m 
FONTE: MEDEIROS12 (1991 APUD FENDRICH, 2002a) 

 

Do ponto de vista geológico, predominam duas unidades sedimentares na 

bacia hidrográfica do rio Belém: a Formação Guabirotuba, principal unidade 

                                            
12 MEDEIROS, P. S. Projeto de Monitoramento do Rio Belém. Coordenação da Região 
Metropolitana de Curitiba. Curitiba, 1991, s.p. 
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sedimentar da bacia de Curitiba, e Depósitos Aluvionares Recentes. De acordo com 

Felipe (2011), a espessura da Formação Guabirotuba varia entre 60 e 80 m, e é 

composta por sequências litológicas nas quais predominam as argilas e areias 

arcosianas (20 - 40% de feldspato). De acordo com Bigarella & Salamuni13 (1962 apud 

Salamuni et al., 2013), nas áreas mais baixas e com menor declividade, predominam 

depósitos coluvionares e aluvionares recentes, formados pelo transporte e 

sedimentação local ou, no caso dos aluviões, pelo depósito sedimentar em rios atuais. 

Em estudo denominado "Plano da Bacia do Alto Iguaçu e Afluentes do Alto 

Ribeira", SUDERHSA (2007) determinou valores para o Índice de Agravamento de 

Inundações (IAI) nas bacias hidrográficas do Alto Iguaçú. Este índice é determinado 

em termos de porcentagem, e representa o agravamento do risco de inundações em 

uma bacia urbanizada, quando comparado às condições naturais da bacia. O IAI 

determinado para a bacia do rio Belém foi de 280%, o maior índice para as bacias que 

cortam o município de Curitiba. 

Fendrich (2002b), analisando dados de chuva entre os anos de 1987 e 2001, 

determinou 25 eventos críticos de enchente na bacia hidrográfica do rio Belém, 

observou uma vazão máxima de 251,46 m³/s resultantes de uma chuva de intensidade 

igual a 82 mm/h, ocorrida em fevereiro de 1999, quando um volume de 

aproximadamente 3100 m³ de água escoaram superficialmente na bacia. 

Corroborando com isto, Lohmann (2011), analisando alagamentos ocorridos 

em sistemas de microdrenagem entre os anos de 2005 e 2010, determinou a 

ocorrência de 642 casos de alagamento nesta bacia, número menor apenas que o 

verificado na bacia do rio Bariguí, que apresenta área 59% maior e apresentou 23% 

mais casos de alagamentos quando comparados à bacia do rio Belém. 

 

  

                                            
13 BIGARELLA, J. J.; SALAMUNI, R. Caracteres textuais dos sedimentos da Bacia de Curitiba. 
Boletim da UFPR, Curitiba, n. 7, p. 1-164. 1962. 
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5 METODOLOGIA 
 

5.1 Pré-processamento 

 

 O pré-processamento dos dados foi realizado utilizando base cartográfica 

(shapefiles) obtida nos sites do Instituto de Planejamento Urbano de Curitiba (IPPUC) 

e do Instituto das Águas do Paraná. Foram obtidos dados referentes à topografia do 

terreno, uso e ocupação de solo, delimitação de bacias hidrográficas e hidrografia. 

Como não havia padrão no sistema de coordenadas geográficas desses dados, todos 

foram convertidos para o sistema de coordenadas global WGS84 (World Geodetic 

System), de modo a não haver erros na espacialização dos dados no modelo. 

 O modelo digital de elevação (DEM) foi produzido pelo Instituto das Águas do 

Paraná, como parte do projeto de sistema de informações geográficas para gestão de 

recursos hídricos do Alto Iguaçu. Este modelo foi gerado no software ArcInfo através 

de interpolação de dados de hipsometria linear (curvas de nível), hipsometria pontual 

(pontos cotados) e hidrografia pelo método TIN (Triangulated Irregular Network), 

gerando o DEM por meio de interpolação de uma malha de pontos com resolução de 

10 metros (SUDERHSA, 2000).  

 Os dados de precipitação foram obtidos através Sistema Integrado de 

Precipitação – SIPREC (CALVETTI et al., 2007), desenvolvido pelo Instituto 

Tecnológico SIMEPAR que, através da combinação de dados coletados pelo radar 

meteorológico Teixeira Soares, pelos Satélites GOES e pela rede de estações 

pluviométricas mantidas pelo Instituto, gera mapas com resolução de 1 km contendo 

estimativa da precipitação acumulada durante uma hora. Para a área de aplicação do 

modelo, foram gerados 286 pontos distribuídos por todo o domínio da grade numérica 

com os acumulados horários de precipitação entre os anos de 2005 a 2012. 

 A validação destes dados foi realizada através da comparação dos valores 

estimados pelo SIPREC com os dados históricos de chuva medidos pela estação 

meteorológica telemétrica do Instituto Tecnológico SIMEPAR (Cód. 25264916), 

instalada desde o ano de 1997, e que conta com dados horários para altura de 

precipitação até o ano de 2007 e, após esta data, dados com intervalo de 15 minutos.   

Os dados fluviométricos utilizados na calibração foram obtidos da estação 

fluviográfica Curitiba - Prado Velho/PUCPR, mantida pela Agência Nacional de Águas 

– ANA em uma seção transversal com área de drenagem Ad = 42 km² (FIGURA 5.1). 
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Através da medição do nível do rio com intervalos de 15 minutos entre os anos de 

2005 a 2012, e posterior aplicação destes dados à curva-chave calculada para esta 

estação pelo Instituto das Águas do Paraná, determinando valores de vazão para cada 

cota medida.  

 

 
FIGURA 5.1: BACIA DO RIO BELÉM COM DESTAQUE PARA A ÁREA DE DRENAGEM MEDIDA 

PELA ESTAÇÃO FLUVIOMÉTRICA PRADO VELHO/PUCPR 

  

5.2 Implementação do modelo 

 

 Para abranger toda a área da bacia do rio Belém, foi estabelecido um polígono 

de medidas 10,8 x 18,7 km. Com espaçamento constante de 30 m, gerou-se uma 

malha com 225.000 células (360x625). Os detalhes de confecção da grade são 

observados na Figura 5.2. 
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FIGURA 5.2: ÁREA DE DOMÍNIO DA GRADE NUMÉRICA (a) E EXEMPLO DA GRADE GERADA 

(b) 

 

 Com a construção da grade numérica e os dados do DEM, a topografia do 

terreno foi computada através de interpolação pelo método de triangulação TIN 

(Triangular Irregular Network). Por se tratar de dados que foram criados através de 

interpolação, faz-se necessário a suavização do terreno e remoção de gradientes 

intensos, com declividades superiores a 1,0 m/m entre pontos de grade vizinhos. 

Estes procedimentos são efetuados para evitar falsas barreiras ao escoamento, que 

podem prejudicar o poder de simulação do modelo. 

 Com base na topografia gerada e a suavização do terreno, delimitou-se, com 

base na elevação, o contorno da bacia hidrográfica e seus canais principais de 

drenagem. O resultado da interpolação da topografia e o delineamento da bacia e 

redes de drenagem é verificado na Figura 5.3. 
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FIGURA 5.3: DEM  INTERPOLADO PARA A GRADE NUMÉRICA COM DELIMITAÇÃO DO 

CONTORNO DA BACIA E PRINCIPAIS REDES DE DRENAGEM 

 

 A configuração das dimensões da rede de drenagem foi realizada conforme 

seções transversais definidas por Fendrich (1996) através de levantamentos 

topográficos e por projetos de dimensionamento fornecidos pela Secretaria Municipal 

de Obras Públicas (SMOP) para o trecho não canalizado do rio Belém. As seções 

foram definidas como trapezoidais, inserindo as dimensões das seções de acordo com 

a área drenada. Na Figura 5.4 são verificados exemplos de dimensionamento das 

seções transversais para as principais áreas de drenagem (Ad). Como o modelo não 

é capaz de reproduzir geometrias complexas, algumas seções foram adaptadas para 

o formato trapezoidal, mantendo os valores da área da seção (AST) e a altura do canal, 

de modo a reproduzir os episódios de inundação com maior precisão. 
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FIGURA 5.4: EXEMPLO DE DIMENSIONAMENTO DAS SEÇÕES TRANSVERSAIS DE ACORDO 

COM ÁREA DRENADA 

 

 Para a delimitação das superfícies impermeáveis, foi utilizado como base o 

mapa de uso do solo desenvolvido pela SUDERHSA (2000) a partir de técnicas de 

sensoriamento remoto e interpretação de fotografias digitais ortorretificadas 

(ortofotos), identificando todas as formas de uso e ocupação do solo para a bacia 

hidrográfica do Alto Iguaçú. Para a área da bacia do rio Belém foram definidos os 

seguintes usos de solo: Área Urbana Baixa, Média e Alta, Solo Exposto e Cobertura 

Vegetal. 

 Seguindo recomendação do manual do MOHID Land, foram definidas 

diferentes taxas de impermeabilização de acordo com a classificação do solo, 

conforme verificado na Tabela 5.1 O resultado do mapa de impermeabilização é visto 

na Figura 5.5. 

 
TABELA 5.1: TAXAS DE IMPERMEABILIZAÇÃO ADOTADAS PARA CADA USO DO SOLO 

USO DE SOLO TAXA DE 
IMPERMEABILIZAÇÃO 

Área Urbana Baixa 70% 
Área Urbana Média 80% 
Área Urbana Alta 90% 
Vegetação 0% 
Solo Exposto 0% 

 



81 
 

 
FIGURA 5.5: DELIMITAÇÃO DE ÁREAS IMPERMEÁVEIS PARA A GRADE NUMÉRICA 

 

 Para a inserção dos dados de chuva no modelo, se fez necessário a 

interpolação dos dados obtidos pelo SIPREC para cada ponto de grade através do 

método de interpolação IDW, que se baseia no inverso das distâncias e considera que 

quanto mais próximo estiver um ponto do outro, maior deverá ser a correlação entre 

seus valores, atribuindo maior peso para as amostras mais próximas em relação às 

mais distantes do ponto interpolado (Varella & Junior, 2012). Um exemplo de um 

evento de chuva interpolado para a grade numérica do MOHID pode ser visto na 

Figura 5.6. 

 



82 
 

 
FIGURA 5.6: EXEMPLO DE UM EVENTO DE CHUVA ESTIMADO PELO SIPREC E 

INTERPOLADO PARA A GRADE NUMÉRICA DO MODELO 
 

5.2.1 Calibração e Validação 

 

Para a calibração do modelo chuva-vazão, foram escolhidos quatro eventos 

de chuva com origem convectiva, ocorridos entre os anos de 2009 e 2012. Todos 

eventos analisados apresentaram vazão máxima superior a 60 m³/s, havendo três 

eventos que apresentaram altura de coluna d’água superior a 4 m – altura máxima da 

margem esquerda da seção transversal onde encontrava-se a estação fluviométrica 

Prado Velho/PUCPR. A descrição sobre cada evento é dada na seção 5.3.1. 

 A comparação estatística entre as vazões observadas e calculadas foram 

realizadas através da aplicação do coeficiente de eficiência de Nash-Sutclife (NASH 

& SUTCLIFE, 1970). O cálculo desse coeficiente é efetuado da seguinte forma: 

  

 (5.1) 

 

Onde:  = vazões observadas; 

  = vazões calculadas; 

   = vazão média observada. 

  

 De acordo com Moreira (2005), o coeficiente de Nash-Sutclife (NSE) é uma 

medida de associação entre as vazões observadas e calculadas. O valor do 

coeficiente pode variar entre -∞ e 1. Eficiência igual a 1 corresponde a uma correlação 
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linear perfeita entre as vazões. Para Lopes et al. (2014), o desempenho do modelo é 

considerado adequado e bom quando o valor de NSE superar 0,75, enquanto valores 

entre 0,36 e 0,75 são considerados aceitáveis para estimar vazões futuras. 

Coeficiente menor ou igual a 0 demonstra a incapacidade do modelo em prever 

vazões. 

 As características de cada evento simulado são apresentadas na Tabela 5.2, 

onde Pt equivale à precipitação total acumulada durante o evento, medida pela 

estação meteorológica do SIMEPAR; tc é o tempo de concentração e td tempo de 

duração da chuva crítica, calculados conforme as equações 3.6 e 3.7, 

respectivamente, determinadas por Fendrich (2002b) para a seção transversal com 

área de drenagem Ad = 42 km²; Qmáx obs é a vazão máxima e hmáx obs a altura máxima 

observadas na estação fluviométrica Prado Velho/PUCPR; enquanto Qmáx calc e hmáx 

calc são a vazão e altura máximas calculadas pelo modelo. Na seção 5.3.2 discutidos 

os resultados detalhados de cada simulação, juntamente com a apresentação dos 

hidrogramas resultantes. 

 
TABELA 5.2: CARACTERÍSTICAS DOS EVENTOS SIMULADOS PARA CALIBRAÇÃO 

Evento Pt (mm) tc (min) td (min) Qmáx obs 
(m³/s) 

hmáx obs 

(m) 
Qmáx calc 

(m³/s) 
hmáx calc 

(m) 
Eficiência 

( ) 
19/11/2009 73 64 48 143 5,25 137 5,19 0,81 
28/01/2010 49 51 32 71 4,30 65 4,04 0,88 
02/04/2011 18 49 30 62 3,9 62 3,90 0,96 
20/02/2012 27 50 32 70 4,25 68 4,17 0,90 

 

 Após análise dos modelos implementados para a mesma bacia por Fendrich 

(1998), SUDERHSA (2007) e COBRAPE (2012) e a realização de testes com o 

modelo implementado por este trabalho, chegou-se aos parâmetros definidos na 

Tabela 5.3.  

 
TABELA 5.3: PARÂMETROS UTILIZADOS PARA CALIBRAÇÃO DO MODELO 
Coeficiente Curve-Number - CN CN = 90 
Coeficiente de Manning (n) para bacia n = 0,016 
Coeficiente de Manning (n) para rede de 
drenagem n = 0,035 

Cálculo do escoamento superficial na bacia Modelo de Onda Dinâmica 2D 
Cálculo do escoamento na rede de drenagem Modelo de Onda Dinâmica 1D 

Intervalo de tempo de cálculo 10 minutos sem chuva 
1 minuto durante chuva 

Número mínimo de iterações 5 



84 
 

5.2.1.1 Descrição dos Eventos 

 

5.2.1.2 Evento do dia 19/11/2009 

 
 Durante a tarde do dia 19/11/2009, altas temperaturas predominaram no 

Estado do Paraná, com máxima superior a 33°C próximo às 15:00 em Curitiba de 

acordo com dados da estação meteorológica do Simepar. Essa temperatura elevada, 

aliada à presença de um vórtice anticiclônico – baixa pressão e alta umidade – sobre 

o oceano Atlântico, foi responsável pela formação de núcleos intensos de 

instabilidade, conforme imagem do satélite GOES-8 (FIGURA 5.7), ocasionando 

chuvas fortes e de curta duração no período da noite, com deslocamento do sudeste 

para nordeste da bacia, acumulando 50 mm de água em um intervalo de uma hora na 

cidade de Curitiba. A variação da intensidade da chuva sobre a bacia do rio Belém é 

verificada na Figura 5.8. 

 

 
FIGURA 5.7: IMAGEM DO SATÉLITE GOES-10 ÀS 23:00H DO DIA 19/11/2009, COM 

DESTAQUE PARA A REGIÃO SUL DO BRASIL 
FONTE: DSA-CPTEC 
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FIGURA 5.8: DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DA CHUVA HORÁRIA ACUMULADA SOBRE A BACIA 

DO RIO BELÉM NO DIA 19/11/2009 CONFORME DADOS DO SIPREC 
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5.2.1.3 Evento do dia 28/01/2010  

 

 De acordo com dados da estação meteorológica do Simepar, durante a 

manhã do dia 28/01/2010, a umidade relativa do ar encontrava-se próximo a 100% 

em Curitiba. Após às 12:00 h, o tempo abriu e a temperatura atingiu 27°C. A soma de 

temperaturas elevadas com alta umidade foram responsáveis pela formação de áreas 

de instabilidade (FIGURA 5.9), ocasionando chuva com duração aproximada de 4 

horas, resultando em um acúmulo de 49 mm, com pico de intensidade de 21 mm/h. A 

evolução desse evento é verificada na Figura 5.10.  

 

 
FIGURA 5.9: IMAGEM DO SATÉLITE GOES-12 ÀS 15:00H DO DIA 28/01/2010, COM 

DESTAQUE PARA A REGIÃO SUL DO BRASIL 
FONTE: DSA-CPTEC 
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FIGURA 5.10: DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DA CHUVA HORÁRIA ACUMULADA SOBRE A BACIA 

DO RIO BELÉM NO DIA 28/01/2010 CONFORME DADOS DO SIPREC 
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5.2.1.4 Evento do dia 02/04/2011  

 

 A tarde do dia 02/04/2011 iniciou com temperatura próxima aos 25° C em 

Curitiba. Próximo às 15:00 h, áreas de instabilidade se formaram sobre o estado do 

Paraná, conforme verificado na Figura 5.11, originando chuvas com intensidade 

relativamente baixa e de curta duração. Apesar da baixa intensidade – acúmulo 

máximo de 30 mm na região norte da bacia hidrográfica – este evento gerou vazões 

consideravelmente altas devido a chuvas ocorridas no dia anterior (25 mm/h), que 

podem ter saturado o solo, aumentando o volume escoado superficialmente na 

precipitação ocorrida em 02/04. A evolução da chuva, com deslocamento do norte 

para o sul da bacia do rio Belém é verificado na Figura 5.12. 

 

 
FIGURA 5.11: IMAGEM DO SATÉLITE GOES-12 ÀS 16:00 H DO DIA 02/04/2011, COM 

DESTAQUE PARA A REGIÃO SUL DO BRASIL 
FONTE: DSA-CPTEC 
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FIGURA 5.12: DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DA CHUVA HORÁRIA ACUMULADA SOBRE A BACIA 

DO RIO BELÉM ENTRE ÀS 14:00H E 17:00H DO DIA 02/04/2011 CONFORME DADOS DO 
SIPREC 
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5.2.1.5 Evento do dia 20/02/2012 

 

 Com a temperatura superando os 30° C às 14:00 h do dia 20/02/2012, áreas 

de instabilidade se formaram na região sul do estado do Paraná, conforme verificado 

na Figura 5.13. Estas áreas de instabilidade originaram episódio de chuva rápida e 

relativamente intensa na bacia hidrográfica do rio Belém. O núcleo de precipitação se 

deslocou do nordeste da bacia em direção ao sul, atingindo intensidade máxima 

próxima a 25 mm/h na região central da cidade de Curitiba. A evolução da precipitação 

é verificada na Figura 5.14. 

 

 
FIGURA 5.13: IMAGEM DO SATÉLITE GOES-12 ÀS 17:00 H DO DIA 20/02/2012, COM 

DESTAQUE PARA A REGIÃO SUL DO BRASIL 
FONTE: DSA-CPTEC 

 



91 
 

 
FIGURA 5.14: DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DA CUVA SOBRE A BACIA DO RIO BELÉM NO DIA 

20/02/2012, CONTENDO PRECIPITAÇÃO ACUMULADA ENTRE ÀS 16:00 H E 19:00 H, 
CONFORME DADOS DO SIPREC 
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5.2.2 Resultado das Simulações de Calibração 

 

 De maneira geral, o coeficiente de Nash-Sutclife foi considerado adequado e 

bom (  > 0,7) para todas as simulações realizadas. Foi possível identificar a queda da 

eficiência do modelo conforme a intensidade dos eventos aumentou, sendo o menor 

índice verificado no evento do dia 19/11/2009 (  > 0,81), que apresentou vazão 

máxima superior a 140 m³/s; enquanto o evento do dia 20/02/2012, com vazão máxima 

próxima aos 60 m³/s demonstrou correlação quase perfeita entre vazões observadas 

e calculadas (  > 0,96). Isto demonstra uma maior dificuldade na simulação e previsão 

de eventos com condições extremas. 

 Nos eventos que apresentaram maiores intensidades de chuva (19/11/09 e 

28/01/10), foi possível verificar uma tendência do modelo em apresentar hidrogramas 

com forma mais suave e menores valores de pico de vazão em relação aos 

hidrogramas observados pela estação fluviográfica. Esta diferença pode estar 

relacionada à ausência dos componentes de microdrenagem nas simulações. Sendo 

o objetivo da microdrenagem escoar a água da superfície da bacia para os rios da 

forma mais rápida possível. Dessa forma, a simulação do escoamento da água de 

acordo com a topografia do terreno tende a atrasar o início do escoamento superficial 

no rio, e a maior rugosidade da superfície da bacia em relação aos condutos de 

galerias pluviais tende a reduzir a velocidade do escoamento, resultando em 

hidrogramas mais suaves quando comparados aos hidrogramas reais. 

 Apesar de apresentarem a menor eficiência entre os eventos simulados -  = 

0,81 para o evento de novembro de 2009 e  = 0,88 em janeiro de 2010 – a 

comparação estatística entre as vazões observadas e calculadas demonstrou boa 

correlação, indicando que o modelo é adequado para simulação de eventos com a 

magnitude analisada. 

 A simulação do evento de novembro de 2009 (FIGURA 5.15) apresentou 

maior volume de água escoada na seção analisada em comparação com o volume 

escoado. A diferença no volume pode ter sido ocasionada por uma superestimativa 

dos valores de precipitação pelo SIPREC, havendo maior quantidade de água 

precipitada sobre a bacia do que efetivamente choveu nesta data. Com relação aos 

picos de vazão, o hidrograma simulado apresentou valor máximo cerca de 5% menor 

que o hidrograma observado, resultando em 137 m³/s e 143 m³/s, respectivamente. 

Este evento demonstrou grande capacidade na formação de inundações, atingindo 
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uma coluna d’água com 5,25 m de altura, extravasando tanto na margem esquerda – 

mais baixa – quanto a margem direita do rio na seção transversal que atravessa o 

campus da PUCPR. 

 

FIGURA 5.15: HIDROGRAMAS COMPARANDO VAZÕES OBSERVADA E CALCULADA PARA 
EVENTO DO DIA 19/11/2009 

 

 No evento de janeiro de 2010 (FIGURA 5.16), o volume de água escoado 

superficialmente foi semelhante entre os dados medidos e modelados. Pode-se ver 

no gráfico que o hidrograma calculado possui menor pico, porém uma queda mais 

suave devido, provavelmente, a ausência da microdrenagem na simulação, conforme 

mencionado nos parágrafos anteriores. Referente à vazão máxima, a estação 

fluviográfica apresentou pico de descarga de 71 m³/s, cerca de 8% superior ao 

modelo, que resultou em um máximo de 65 m³/s. No hidrograma resultante das vazões 

medidas pela estação fluviométrica é possível verificar uma queda no valor da vazão 

durante a ascensão do pico, com breve retomada do aumento de vazão. Isto pode ter 

sido ocasionado por chuvas mais intensas em uma determinada sub-bacia, o que faz 

com que haja início da ascendência do hidrograma seguida por um novo aporte de 

água desta sub-bacia. Ainda, esta variação pode ter sido ocasionada por falhas de 

medida no sensor, visto que a vazão é calculada de forma indireta, a partir do cálculo 

da altura da coluna d’água, sendo comum falhas pontuais na estimativa desta altura. 
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FIGURA 5.16: HIDROGRAMAS COMPARANDO VAZÕES OBSERVADA E CALCULADA PARA 
EVENTO DO DIA 28/01/2010 

 

 O evento do dia 02/04/2011 (FIGURA 5.17) apresentou melhor correlação 

entre vazões observadas e calculadas, apresentando  = 0,96. Este alto valor do 

parâmetro de eficiência está atribuído a relação praticamente exata entre as vazões 

máximas, tendo ambas apresentado valor de 62 m³/s, e também ao tempo de pico 

dos hidrogramas. A ascensão e recessão dos hidrogramas também apresentaram 

semelhanças consideráveis. Enquanto o início do escoamento superficial e a recessão 

do hidrograma foram mais rápidos nos dados observados pelo fluviômetro, a 

ascensão do hidrograma observado foi mais lenta neste hidrograma em relação aos 

valores modelados. Entretanto, as variações são consideravelmente pequenas, 

resultando em um volume de água relativamente igual entre os dados observados e 

calculados. A boa eficiência desta simulação pode estar relacionado a menor 

intensidade de chuva gerada por este evento, o que torna os cálculos do modelo mais 

precisos, reproduzindo melhor o escoamento da água na superfície da bacia e, 

posteriormente, nas redes de drenagem. 
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FIGURA 5.17: HIDROGRAMAS COMPARANDO VAZÕES OBSERVADA E CALCULADA PARA O 
EVENTO DO DIA 02/04/2011 

 

 O evento de chuva ocorrido no dia 20/02/2012 (FIGURA 5.18) apresentou o 

segundo melhor valor de eficiência (  = 0,90). Apesar de apresentar vazões máximas 

consideravelmente semelhantes – Qmáx obs = 70 m³/s e Qmáx calc = 68 m³/s – este evento 

apresentou diferenças na ascensão e recessão do hidrograma que reduziram o valor 

do coeficiente NSE. O início do escoamento superficial e consequente ascensão do 

hidrograma foi adiantado na simulação quando comparado ao hidrograma medido 

pelo fluviômetro, o que fez com que o tempo de pico simulado também tenha disso 

antecipado. Por outro lado, a recessão do evento simulado foi mais lenta e suave, 

enquanto o hidrograma observado demonstrou recessão mais aguda, com inflexão do 

hidrograma mais rápida em relação ao resultado do modelo. 
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FIGURA 5.18: HIDROGRAMAS COMPARANDO VAZÕES OBSERVADA E CALCULADA PARA O 
EVENTO DO DIA 20/02/2012 

 

5.2.3 Simulações de chuva com diferentes Tempos de Recorrência (Tr) 

 
 As simulações foram realizadas adotando valores máximos de intensidade de 

chuva com diferentes tempos de recorrência, calculados de acordo com a Equação 

3.5, determinada para a estação pluviométrica Prado Velho/PUCPR por Fendrich 

(2000), e apresentada na seção 3.2. Os valores de intensidade, considerando uma 

chuva com duração de 60 minutos, são apresentados na Tabela 5.4. 

 
 

TABELA 5.4: TEMPOS DE RECORRÊNCIA PARA PRECIPITAÇÃO CALCULADOS CONFORME 
EQUAÇÃO 3.5, PROPOSTA POR FENDRICH (2000) 

Tempo de 
Recorrência (Tr) 

10 anos 25 anos 50 anos 100 anos 

Intensidade 
(mm/h) 67,67 78,28 87,40 97,57 

 

 Como a intensidade dos eventos superam os 60 mm/h, todas as simulações 

foram realizadas utilizando características de chuva convectiva, que representam alta 

intensidade e curta duração. Com o objetivo de realizar simulações mais realistas, os 

dados estimados pelo SIPREC foram analisados de modo a verificar os principais 

padrões de distribuição espacial da chuva na bacia hidrográfica do rio Belém, tendo 

sido determinados dois cenários: Cenário 1, com a presença de um núcleo de maior 
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intensidade na área mais impermeável da bacia, se estendendo do bairro Centro 

Cívico até a região do Parolin; e Cenário 2, com maior intensidade de chuva na região 

da cabeceira do rio Belém, área com menor índice de impermeabilização, com 

extensão do núcleo entre os bairros Cachoeira e Centro Cívico. 

 Para uma caracterização mais realista da distribuição espacial da chuva, 

foram definidos 30 postos pluviométricos para interpolação das intensidades, 

conforme verificado na Figura 5.19. Para cada um destes postos foram extraídos os 

valores medidos pelo SIPREC para os cenários determinados. A partir destes valores, 

foram calculados as taxas de variação da chuva entre o posto com maior intensidade 

e os postos vizinhos. Dessa forma, foi possível realizar uma distribuição de chuva com 

variação proporcional para cada Tr simulado.  

 

 
FIGURA 5.19: LOCALIZAÇÃO DOS 30 POSTOS PLUVIOMÉTRICOS UTILIZADOS PARA 

INTERPOLAÇÃO DA CHUVA NAS SIMULAÇÕES 
 

 Através da construção destes cenários, foi possível avaliar o impacto de 

chuvas com mesmas intensidades, porém que precipitam em áreas com diferentes 

graus de ocupação urbana e impermeabilização do solo. Na Figura 5.20 são 

apresentados os mapas de distribuição da chuva para cada um dos cenários, bem 

como a variação da intensidade da chuva para cada Tr simulado, com destaque para 

a posição do núcleo de maior intensidade (círculo amarelo). 
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FIGURA 5.20: EXEMPLO DA DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DA CHUVA PARA OS CENÁRIOS 

SIMULADOS 
 
 
 Para cada um dos eventos simulados, foram calculados os valores de vazão 

máxima (Qmáx), altura máxima da coluna d’água (hmax), através da aplicação dos 

valores de vazão na curva de descarga determinada para a seção transversal com 

área de drenagem Ad = 42 km², e tempo de concentração (tc), calculado pela equação 

3.6. Os resultados das simulações são apresentados e discutidos no capítulo 

seguinte. 
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

6.1 Ponto de Observação de Vazões – Seção PUCPR (Ad = 42 km²) 

 

 Para a validação das simulações, um ponto de observação de vazões foi 

estabelecido na seção transversal do rio Belém onde encontrava-se em 

funcionamento a estação fluviométrica Prado Velho/PUC, com área de drenagem Ad 

= 42 km². Este ponto foi escolhido devido à possibilidade em comparar a altura 

máxima da coluna d’água (hmax calc) com a altura máxima (hmáx fluv) atribuída ao valor 

de vazão (Qmáx) resultante do modelo através da curva-chave definida pelo Instituto 

das Águas do Paraná para a estação fluviométrica através da relação cota x descarga 

de uma série de dados obtida entre os anos de 1981 e 2012. Como todos os 

resultados indicaram altura da coluna d’água superior a 4,30 m, não foi possível 

comparar os valores de hmáx com a curva-chave estabelecida por Fendrich (1996) para 

esta mesma estação fluviométrica. A cota de enchente simulada foi calculada através 

da adição do valor de hmáx ao valor do nível zero da régua Linimétrica (878,39 m). O 

tempo de concentração (tc) das chuvas simuladas foram calculados de acordo com a 

equação 3.6, estabelecida por Fendrich (2002b) para esta seção transversal. Uma 

síntese dos resultados obtidos é verificada na Tabela 6.1. Na sequência, é realizada 

a discussão destes resultados e a apresentação dos hidrogramas resultantes  

 
TABELA 6.1: PRINCIPAIS RESULTADOS PARA CHUVAS COM DIFERENTES TEMPOS DE 
RECORRÊNCIA E DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL 

Evento Qmáx (m³/s) hmáx obs 
(m) hmáx fluv  (m) Cota de 

Enchente (m) tc (min) 

Tr = 10 anos – Cenário 1 240 6,11 6,09 884,48 81 

Tr = 10 anos – Cenário 2 221 5,97 5,95 884,34 78 

      

Tr = 25 anos – Cenário 1 251 6,18 6,22 884,61 83 

Tr = 25 anos – Cenário 2 234 6,07 6,14 884,53 80 

      

Tr = 50 anos – Cenário 1 263 6,27 6,29 884,68 85 

Tr = 50 anos – Cenário 2 245 6,15 6,20 884,59 82 

      

Tr = 100 anos – Cenário 1 274 6,34 6,42 884,81 87 

Tr = 100 anos – Cenário 2 257 6,23 6,37 884,76 84 



100 
 

 A vazão máxima entre eventos com diferentes intensidades, mas mesma 

distribuição espacial da chuva aumentou, em média, 5% conforme o aumento do 

tempo de recorrência da precipitação. Comparando a variação da vazão entre o 

evento de menor intensidade (Tr = 10 anos) com o de maior intensidade (Tr = 100 

anos), a variação da vazão foi de aproximadamente 15% em ambos cenários.  

 Com relação à altura máxima da coluna d’água, o modelo apresentou 

resultados compatíveis com os medidos através da curva-chave. De modo geral, os 

eventos com menor intensidade apresentaram resultados mais semelhantes, 

enquanto as maiores diferenças entre hmáx obs e hmáx calc estão associadas aos maiores 

valores de vazão calculados. Isto ocorre devido à dificuldade – tanto do modelo quanto 

no estabelecimento de uma curva-chave – em associar valores de vazão com a altura 

da coluna d’água em eventos que extrapolam a altura máxima do canal de drenagem 

e inundam a área de várzea dos rios. As formas dos hidrogramas resultantes para 

cada tempo de recorrência de chuva e cada cenário simulado é verificado na Figura 

6.1. 
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FIGURA 6.1: HIDROGRAMAS RESULTANTES PARA CADA VALOR DE TR E CENÁRIOS 

SIMULADOS: a) CENÁRIO 1 E b) CENÁRIO 2 
 

 

 Eventos com mesma intensidade, porém com diferente distribuição espacial 

da chuva apresentaram variações consideráveis no volume escoado superficialmente 

e, por consequência, nos valores máximos de vazão. Em média, eventos de chuva 

com núcleo de precipitação localizado na região central da bacia (Cenário 1) 

resultaram em picos de vazão cerca de 8% maiores quando comparados com os 

eventos de mesma intensidade, porém com núcleo de precipitação na área de 

cabeceira da bacia (Cenário 2). Isto demonstra a importância de áreas permeáveis na 

detenção das águas pluviais devido à maior capacidade de infiltração no solo, 

enquanto áreas impermeabilizadas tendem a escoar maior volume de água da chuva 

superficialmente, aumentando a vazão dos canais de drenagem. 

 De modo geral, os hidrogramas resultantes das simulações com núcleo de 

precipitação na região central da bacia (Cenário 1) apresentaram ascensão mais 

a) 

b) 
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rápida em relação ao Cenário 2 – maior intensidade na cabeceira da bacia. O que 

pode ser atribuído a dois fatores: a menor distância do volume precipitado na área 

central até a seção analisada; e a menor rugosidade desta região da bacia, devido à 

grande quantidade de áreas impermeáveis (asfalto, concreto, etc.) que tendem a 

acelerar o escoamento, enquanto a região do norte da bacia, por possuir mais áreas 

vegetadas, além de ter maior capacidade de infiltração, também atua no retardo da 

velocidade do escoamento em direção às redes de drenagem. 

 Nas simulações de chuvas com tempo de recorrência de 10 anos (FIGURA 

6.1a), o Cenário 1 apresentou vazão máxima de 240 m³/s, resultando em uma altura 

de coluna d’água de 6,09 m, enquanto a simulação do Cenário 2 apresentou pico de 

221 m³/s, o que elevou a coluna d’água em 5,95 m. Este valor de 221 m³/s aproxima-

se de uma vazão com tempo de recorrência de 50 anos (Q50) calculada por CEHPAR 

(1990) para a seção transversal da PUCPR. Ambas simulações demonstraram 

capacidade de extravasar o canal da seção transversal analisada, que possui altura 

máxima de 4,30 m em sua margem esquerda, indicando que mesmo eventos com 

tempos de recorrência menores possuem considerável capacidade na formação de 

inundações em uma bacia altamente urbanizada e impermeabilizada. 

 Para eventos de chuva com Tr = 25 anos (FIGURA 6.2b), a simulação 

considerando a distribuição da chuva de acordo com o Cenário 1 apresentou vazão 

máxima comparável ao valor referente de 100 anos (Q100) estabelecido por CEHPAR 

(1990). A justificativa para um evento de chuva com Tr = 25 anos ser capaz de resultar 

uma vazão Q100 está relacionada ao processo de urbanização da bacia hidrográfica, 

visto que o cálculo de tempos de recorrência de vazões considera fatores como o uso 

de solo e impermeabilização da bacia, logo, precipitações ocorridas em áreas 

altamente urbanizadas tendem a gerar vazões com tempo de recorrência superiores 

ao Tr da chuva. O Cenário 2 para uma chuva com Tr = 25 anos resultou em pico de 

vazão 17 m³/s inferior ao valor máximo do Cenário 1, havendo uma diferença de 0,08 

na altura máxima da coluna d’água entre os dois cenários. 
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FIGURA 6.2: COMPARAÇÃO ENTRE HIDROGRAMAS COM MESMA INTENSIDADE E 

DIFERENTE DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DA CHUVA: a) TR = 10 ANOS; b) TR = 25 ANOS 

 
 

  

  

a) 

b) 
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 Ao simular eventos de chuva com tempos de recorrência de 50 anos (FIGURA 

6.3a), o Cenário 1 apresentou vazão máxima igual a 263 m³/s, o que elevou a coluna 

d’água até 6,29 m, e superou o valor de Q100 (253 m³/s) para a seção transversal 

analisada. Quando o núcleo de maior intensidade da chuva se concentra na porção 

norte da bacia – com alta permeabilidade – o pico de vazão é reduzido para 245 m³/s, 

e a altura máxima da coluna d’água diminui 0,09 m em relação ao Cenário 1. Apesar 

de uma variação na altura da coluna d’água relativamente pequena entre os dois 

cenários, em episódios onde há extravasamento do canal de drenagem a variação de 

alguns centímetros pode representar uma considerável área inundável. 

 O Cenário 1 referente a chuvas com Tr = 100 anos (FIGURA 6.3b) apresentou 

o maior valor de vazão entre todas as simulações, atingindo 274 m³/s – 21 m³ superior 

a Q100 – resultando em altura 0,22 m maior que o máximo observado pela estação 

fluviométrica Prado Velho/PUCPR, que atingiu 6,20 m após uma chuva de 82 mm/h 

ocorrida em 21 de fevereiro de 1999 (FENDRICH, 2002a). O Cenário 2, apesar de 

apresentar volume de chuva e pico de vazão inferiores ao Cenário 1, também superou 

o valor de Q100 calculado por CEHPAR (1990), resultando em 257 m³/s, valor 

responsável por elevar a coluna d’água até a marca de 6,37 m. Eventos desta 

magnitude possuem capacidade para formação de inundações graves na bacia 

hidrográfica do rio Belém, que gerariam uma série de prejuízos à população e ao poder 

público. Entretanto, não há registros de chuvas com intensidade superior a 90 mm/h 

ocorridas no município de Curitiba desde o início do monitoramento pluviométrico na 

cidade, no ano de 1921. 
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FIGURA 6.3: COMPARAÇÃO ENTRE HIDROGRAMAS COM MESMA INTENSIDADE E 

DIFERENTE DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DA CHUVA: a) TR = 50 ANOS; b) TR = 100 ANOS 

 
 

 

  

  

b) 

a) 
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6.2 Identificação e Comparação de Manchas de Inundação 

 

 As manchas de inundação obtidas pelo modelo foram comparadas com as 

linhas de inundação obtidas por CEHPAR (1990) através da aplicação de modelo 

hidrodinâmico para o trecho do rio Belém entre a Rodoferroviária de Curitiba até a foz, 

no bairro Boqueirão. Através do cálculo do tempo de recorrência para vazões na seção 

transversal com área de drenagem Ad = 42 km² (TABELA 6.2), as cotas de inundação 

de cada valor de vazão foram extrapoladas para jusante e montante da bacia de 

acordo com a topografia das seções (FIGURA 6.4). Adicionalmente, as manchas 

obtidas pelo presente trabalho também foram comparadas ao mapa de manchas 

observadas estabelecido por COBRAPE (FIGURA 6.5; 2012), através do 

levantamento histórico de inundações registradas pela Defesa Civil e pela Secretaria 

Municipal do Meio Ambiente de Curitiba. 

 

 
TABELA 6.2: VAZÕES DE PROJETO CALCULADAS PARA SEÇÃO COM AD = 42 km² 

Tempo de Recorrência (anos) Vazão de Projeto (m³/s) 
Q10 162,0 
Q25 196,0 
Q50 223,0 
Q100 253,0 

FONTE: CEHPAR (1990) 
 

 
FIGURA 6.4: LINHAS DE INUNDAÇÃO DEFINIDAS POR CEHPAR (1990) 
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FIGURA 6.5: COMPILAÇÃO DE MANCHAS DE ENCHENTES OBSERVADAS NO TRECHO SUL 

DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO BELÉM 
FONTE: ADAPTADO DE COBRAPE (2012) 

 

6.2.1 Tr = 10 anos (67,6 mm/h) 

 

 Apesar de apresentar uma chuva com intensidade relativamente frequente de 

ocorrer, o evento com tempo de recorrência de 10 anos demonstrou capacidade 

considerável na formação de inundações. A extensão das manchas de inundação foi 

semelhante em ambos os cenários, com leve predomínio do Cenário 1 na formação 

de inundações. 

 De acordo com os mapas apresentados na Figura 6.6, foi possível verificar 

que as áreas mais críticas à inundação estão presentes nas desembocaduras de 

afluentes. No trecho a montante da seção transversal da PUCPR, as manchas mais 

extensas estão associadas à descarga dos rios Ivo e Juvevê no rio Belém, na região 

do bairro Rebouças. No trecho retificado, o principal ponto de inundação foi na foz do 

córrego Evaristo da Veiga, onde a mancha se estendeu por aproximadamente 300 

metros perpendicular à margem direita do rio Belém. A região da foz do rio Belém 

também apresentou manchas de inundação consideráveis, devido à redução da 
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velocidade do escoamento causada pela confluência com o rio Iguaçú, e consequente 

mudança da direção do escoamento de sudeste para noroeste. 

 Sendo o Cenário 2 a única simulação a apresentar valor de vazão inferior a 

223 m³/s, as manchas de inundação resultantes deste evento foram comparadas com 

a linha referente ao valor de Q50 definida por CEHPAR (1990). As manchas do 

Cenário1, assim como os demais cenários que resultaram em pico de vazão superior 

a 223 m³/s, foram comparadas pela linha originada por uma vazão Q100 (253 m³/s na 

seção da PUCPR - Ad = 42 km²). 

 A comparação entre as manchas de inundação simuladas por este trabalho 

com os dados de CEHPAR (1990) e COBRAPE (2012) demonstram a predominância 

do acúmulo de água na margem direita do rio Belém, principalmente no trecho 

retificado. Isto pode estar associado tanto a topografia do canal, quanto a maior 

quantidade de afluentes com grande capacidade de drenagem na margem direita.  

 Ambos os dados utilizados para comparação demonstram uma grande área 

de inundação na região da foz do rio Belém. Nas linhas obtidas por CEHPAR (1990), 

esta mancha se estende por cerca de 1,8 km a montante do exutório da bacia. 

Considerando uma possível elevação de 5 m do rio Iguaçú neste ponto de confluência, 

o modelo foi capaz de identificar manchas com dimensões semelhantes aos trabalhos 

mencionados anteriormente, enquanto a ausência desta elevação fez com que as 

manchas fossem praticamente insignificantes na foz. Isto demonstra a capacidade do 

modelo em considerar diferentes condições de contorno nas simulações de 

inundação. 

 Entretanto, a ausência de informações a respeito da elevação do rio Iguaçú 

neste trecho impedem o estabelecimento de uma condição de contorno mais realista, 

que poderia representar com maior precisão a influência da redução da velocidade do 

escoamento na foz do rio Belém e consequente elevação da cota a montante. 
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FIGURA 6.6: MANCHAS DE INUNDAÇÃO SIMULADAS PARA CHUVA COM TR = 10 ANOS: a) 

CENÁRIO 1 E b) CENÁRIO 2 

 
 

  

a) 

b) 
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6.2.2 Tr = 25 anos (78,2 mm/h) 
 

 O evento com intensidade de chuva referente a um tempo de recorrência de 

25 anos (FIGURA 6.7) demonstrou manchas de alagamento com extensões 

semelhantes ao evento anterior, com Tr = 10 anos. Esta semelhança pode estar 

relacionada à pequena diferença da altura da coluna d’água gerada por estes eventos, 

não sendo possível reproduzir em mapas com escalas maiores, como os 

apresentados nesta seção. 

 O cenário 1 apresentou maior capacidade na formação de manchas, 

principalmente no trecho retificado do canal de drenagem, superando, em média, 

cerca de 30 metros da extensão das manchas resultantes da simulação considerando 

a distribuição espacial da chuva de acordo com o Cenário 2. 

 Da mesma forma que o evento anterior, o predomínio das manchas de 

inundação se deu na margem direita do rio Belém, com maior extensão no trecho entre 

a foz do rio Pinhieirinho e a desembocadura do córrego Evaristo da Veiga, com uma 

extensão média de 250 m da margem direita neste setor. No trecho da foz do rio 

Belém, uma mancha com cerca de 340 m de extensão foi verificada em direção a 

montante, e está associada à confluência do rio Belém com o rio Iguaçú. 
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FIGURA 6.7: MANCHAS DE INUNDAÇÃO SIMULADAS PARA CHUVA COM TR = 25 ANOS: a) 

CENÁRIO 1 E b) CENÁRIO 2 

 
 

  

a) 

b) 
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6.2.3 Tr = 50 anos (87,4 mm/h) 

 

 Diferentemente dos eventos anteriores, nas simulações de chuvas com tempo 

de recorrência de 50 anos (FIGURA 6.8) foi possível identificar diferenças 

significativas nas manchas de inundação resultantes dos cenários com diferentes 

distribuições espaciais de intensidades. A simulação adotando chuva de acordo com 

o Cenário 1 apresentou manchas consideravelmente mais extensas em relação ao 

Cenário 2, principalmente no trecho do canal retificado até a foz do rio Belém. Esta 

diferença é atribuída ao maior volume de água escoado superficialmente pelo Cenário 

1. 

 Assim como nos demais eventos, os pontos mais críticos à inundação estão 

associados a desembocaduras de afluentes. As maiores extensões são verificadas a 

partir da desembocadura do rio Pinheirinho até a região da foz, com predomínio do 

acúmulo de água na margem direita do canal. Destaca-se, neste trecho, o setor entre 

o rio Pinheirinho e o córrego Evaristo da Veiga como o mais susceptível à inundação, 

atingindo cerca de 250 metros na margem direita e aproximadamente 100 metros à 

margem esquerda. 
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FIGURA 6.8: MANCHAS DE INUNDAÇÃO SIMULADAS PARA CHUVA COM TR = 50 ANOS: a) 

CENÁRIO 1 E b) CENÁRIO 2 

 
 

  

a) 

b) 
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6.2.4 Tr = 100 anos (97,5 mm/h) 
 

 As maiores extensões de manchas de inundação, assim como os maiores 

valores de altura da coluna d’água, foram verificados na simulação do Cenário 1 para 

uma chuva com tempo de recorrência de 100 anos (FIGURA 6.9). Nestes eventos, a 

mancha de inundação no trecho retificado do canal do rio Belém se estendeu, em 

média, 250 metros da margem direita, atingindo, na foz do córrego Evaristo da Veiga, 

quase 500 metros de extensão.  

 Assim como no evento com Tr = 50 anos, o córrego do Areiãozinho 

demonstrou significativa capacidade de aporte de água nestas simulações, sendo 

verificado manchas que se estendem por cerca de 300 metros na margem esquerda 

neste ponto de confluência. Já na região da foz, apesar de subestimada quando 

comparada à linhas e manchas de inundação estabelecidas em outros trabalhos, a 

mancha simulada se estendeu por cerca de 600 metros a montante da foz do rio 

Belém. 

 Apesar de representar de maneira eficiente o alagamento da margem direita, 

a margem esquerda apresenta manchas significativas somente na área próxima à foz 

do rio Belém. Isto pode ser ocasionado pela impossibilidade do modelo em determinar 

alturas diferentes para cada margem, impossibilitando a representação real do canal, 

que possui margem esquerda ligeiramente mais baixa em relação à margem direita, 

o que facilita o transbordamento neste lado. 

 A presença de manchas simuladas menores do que a área delimitada pelas 

linhas de inundação pode estar associada à altura mínima da coluna d’água utilizada 

para a confecção dos mapas, que foi definida em 10 cm (0,01 m), pois, quando 

utilizado alturas inferiores a este valor, uma série de manchas são formadas na 

superfície da bacia, devido à ausência dos componentes de microdrenagem nas 

simulações, tornando a visualização do mapa difícil de ser realizada, pois estas 

manchas se conectam às manchas decorrentes do extravasamento dos rios.  
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FIGURA 6.9: MANCHAS DE INUNDAÇÃO SIMULADAS PARA TR = 100 ANOS: a) CENÁRIO 1 E 

b) CENÁRIO 2 

 

  

a) 

b) 
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7 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 
 

 O objetivo principal deste trabalho foi a implementação do modelo 

hidrológico/hidráulico MOHID Land para a simulação de cheias urbanas na bacia 

hidrográfica do rio Belém. Para atingir este objetivo, foram necessárias duas etapas: 

primeiro o modelo foi calibrado através da determinação de parâmetros descritos na 

literatura e a comparação das vazões calculadas com vazões observadas pela 

estação fluviométrica Prado Velho/PUC; em seguida, foram simulados eventos de 

chuva com tempos de recorrência de 10, 25, 50 e 100 anos, conforme a equação de 

chuvas intensas proposta por Fendrich (2000).  

 A calibração do modelo hidrológico/hidráulico se deu através de dados 

pluviométricos obtidos de forma integrada (Radar, Satélite e Rede Pluviométrica). A 

utilização destes dados se mostrou adequada na reprodução de eventos de chuva 

convectiva na bacia hidrográfica do rio Belém quando comparados aos valores obtidos 

apenas por pluviômetros.  

 A comparação entre vazões calculadas e observadas foi realizada com a 

aplicação do parâmetro estatístico Nash-Sutcliffe (NASH E SUTCLIFE, 1970), que 

mede a eficiência do modelo, dando maior ênfase ao ajuste dos picos de vazão, 

importantes quando se trata de enchentes em áreas urbanas. Os quatro eventos 

simulados apresentaram grau de confiabilidade bom (  > 0,75) de acordo com os 

valores propostos por Lopes et al. (2014). Foi possível verificar uma tendência de 

queda na eficiência do modelo conforme a intensidade da chuva aumenta. Para um 

evento com vazão de 143 m³/s foi determinado  = 0,81, enquanto o evento de menor 

intensidade, que resultou em vazão máxima de 62 m³/s apresentou  = 0,96, 

correlação quase perfeita entre dados calculados e observados. Estes resultados 

indicaram que o modelo implementado possui eficiência aceitável para a aplicação na 

estimativa de vazões futuras. 

 Através das simulações com chuvas de diferentes intensidades e distribuição 

espacial, foi possível verificar a importância da localização dos núcleos de 

precipitação na formação de enchentes. Chuvas com núcleo de maior intensidade 

localizado ao norte da bacia possuem maior capacidade de infiltração no solo, 

reduzindo o volume escoado superficialmente e, por consequência, os impactos 

gerados por inundações. Por outro lado, quando a maior intensidade da chuva está 
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localizada na região central da bacia – área altamente impermeabilizada – o volume 

escoado superficialmente aumenta consideravelmente. 

 Estes resultados demonstram a grande importância do processo de 

impermeabilização das bacias hidrográficas na alteração do ciclo hidrológico em 

cidades altamente urbanizadas. Dessa forma, fica evidente a necessidade da 

adequação dos planos de zoneamento de grades centros urbanos visando a adoção 

de medidas para detenção de águas pluviais, amenizando os impactos causados por 

inundações. A importância destas medidas no amortecimento do volume escoado 

superficialmente na bacia hidrográfica do rio Belém foi discutida por Fendrich (2002b).

 Apesar do caráter acadêmico, o modelo implementado por este trabalho pode 

ser utilizado como base na construção de um sistema para previsão e alerta de cheias 

na bacia hidrográfica do rio Belém. Com a simulação de mais intensidades de chuva, 

bem como outras distribuições espaciais, poderão ser definidos distintos cenários que 

servirão de base na análise de possíveis eventos de enchentes, de acordo com dados 

de previsão meteorológica.  

 Entretanto, alguns pontos devem ser melhorados para um uso mais eficiente 

deste modelo:  

 Para um melhor mapeamento de áreas alagáveis, resultando no delineamento 

de cotas de inundação mais precisas, faz-se necessário a aquisição de dados 

topográficos com resolução mais detalhada ao longo da superfície da bacia 

hidrográfica do rio Belém. Estes dados podem ser obtidos através de mapeamento a 

laser, que apresenta alta precisão nas medidas, e resolução espacial inferior a um 

metro, sendo um método significativamente confiável para planejamento de drenagem 

urbana. 

 Com o mapeamento das redes de microdrenagem, este mesmo modelo 

poderá ser acoplado a modelos hidrológicos como o SWMM (Storm Water 

Management Model), tornando possível a análise de alagamentos pontuais, comuns 

na área central da cidade, e que são resultantes de sistemas de microdrenagem 

deficientes.  

 Para um monitoramento mais eficaz da bacia hidrográfica do rio Belém, 

principalmente da região central – área mais sujeita a episódios de alagamento – é de 

suma importância a presença de estações fluviométricas em funcionamento. A 

instalação de fluviômetro em uma área a montante do trecho canalizado, como, por 

exemplo, os bairros São Lourenço ou Centro Cívico, aliado ao reestabelecimento da 
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estação fluviométrica instalada na seção da PUCPR, tornaria possível o conhecimento 

das condições iniciais em diferentes pontos da cidade, tornando possível a construção 

de diversos cenários que poderiam ser utilizados na tomada de decisões para 

previsão e alerta de inundações. 

 A aquisição de dados de dimensionamento das sub-bacias do rio Belém 

poderá tornar possível a identificação de manchas de inundação também nestes 

locais. No trecho sul da bacia, o rio Pinheirinho e o córrego Evaristo da Veiga se 

mostraram como sub-bacias com considerável aporte de água para a bacia do rio 

Belém, entretanto, devido à ausência de projetos de dimensionamento destes canais, 

não foi possível verificar a formação de manchas de inundação.  
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