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RESUMO 

 

 

No Brasil as inundações nas áreas urbanas são noticias frequentes nos meios de 

comunicação e a cidade de Joinville, localizada na região nordeste do Estado de Santa Catarina, 
também sofre constantemente com esta ocorrência. O foco principal do projeto é o estudo da Bacia 

Hidrográfica do Rio Cachoeira, abrangendo 79,84 km² da região urbana do município, 

apresentando altos índices de poluição e ocupação de áreas protegidas, como os fundos de vale. O 

histórico de enchente (1852-2011) nesta bacia remonta os seus primórdios de ocupação, em que até 
a presente data, mais de cinquenta enchentes já ocorreram. Na Bacia Hidrográfica do Rio 

Cachoeira, buscou-se entender a dinâmica do ambiente através das ações antrópicas e das suas 

características físicas. Foi realizado um levantamento dos parâmetros morfométricos e estudado o 
modelo hidrológico chuva-vazão, utilizando a ferramenta Arc Hydro Tools para auxiliar na 

delimitação da bacia hidrográfica e de suas sub-bacias. Os resultados extraídos para a análise 

levaram em consideração o comportamento de 11 sub-bacias da Bacia Hidrográfica do Rio 
Cachoeira que foram obtidas pela extensão Arc Hydro Tools. Os fatores: área, perímetro, 

comprimento total dos canais principais e ordem hierárquica dos canais, foram essenciais para 

calcular as características morfométricas de cada sub-bacia. Os resultados morfométricos 

mostraram maior grau de suscetibilidade a ocorrência de inundação nas sub-bacias do Cachoeira, 
Bucarein, Itaúm Mirim e Estuário. Já os resultados obtidos com o modelo hidrológico HEC-HMS 

ainda devem ser complementados, pois não há dados históricos de vazão e precipitação suficientes 

sobre as sub-bacias que permitam obter conclusão definitiva. Os resultados adquiridos nesta 
pesquisa podem auxiliar nas decisões de obras públicas, principalmente para as sub-bacias que 

apresentaram alto potencial de ocorrência a inundação, assim como num melhor preparo a 

população sobre o processo natural das inundações que afeta a Bacia Hidrográfica do Rio 
Cachoeira. Porém, deve-se melhorar o monitoramento das sub-bacias através das estações 

Hidrometereológicas, pois somente assim, os resultados já alcançados poderão ser ajustados e 

melhorados, para utilização em obras de contenção a enchentes ou para outros fins. 

  

 

Palavras-chave: Bacia Hidrográfica do Rio Cachoeira; Caracterização Morfométrica; Modelagem 

Hidrológica;  
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ABSTRACT 

 

 
In Brazil, the floods in urban areas are often on the news and Joinville is a city that also 

suffers constantly with this occurrence, mainly around the Cachoeira river watershed, which is 

fully urbanized and will be the focus of this discussion. The survey area is located in the 

northeastern state of Santa Catarina. Joinville represents the largest industrial center in the 
state.The main focus of this project is to study the Cachoeira River watershed, covering 79.84 km ² 

of the urban area, with high levels of pollution and occupation of protected areas such as the valley 

bottoms.The historic of floods (1852-2011) shows the earliest occupation and nowadays more than 
fifty floods have occurred on the Cachoeira River watershed and this survey aimed at 

understanding the dynamics of the environment through human activities and their physical 

characteristics. A study was done to do a survey of morphometric parameters and a hydrological 

rainfall-runoff model was studied using the Arc Hydro Tools to assist in the delineation of the 
watershed and its sub-basins. The results obtained for the analysis took into account the course of 

11 sub-basins of the Cachoeira River watershed that have been obtained by the Arc Hydro Tools. 

The factors: area, perimeter, length of main channels and hierarchical order of the channels were 
essential to calculate the morphometric characteristics of each sub-basin. The morphometric results 

showed a higher degree of susceptibility to flooding occurrence  in the Cachoeira River sub-basins, 

Bucarein, Itaúm Mirim and Estuario. The results obtained with HEC-HMS hydrologic model must 
still be implemented, because there is no flow and rainfall historical data enough about the sub-

basins that allow a more definitive conclusion. Thus, three scenários were simulated with different 

dates of rainfall, whereas some parameters that were possible to acquire, in which the highest flow 

given by the HEC-HMS was the  simulated scenário on the 22
nd

 of November, 2008 with a flow 
rate of 49.1m ³ / s near the basin outfall. The results obtained can help in decisions of public works, 

mainly for the sub-basins that had high potential for occurrence of the flood and as a better 

preparation to the population about the natural process of flooding affecting the Cachoeira river 
watershed. Although it is necessary to improve the monitoring of sub-basins through the 

hydrometeorological stations, the results already achieved can be adjusted and improved for use in 

the containment to floods or other purposes. 
 

 

 

 
 

 

Keywords: Rio Cachoeira Watershed; Morphometric Characterization; Hydrologic Modeling. 
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CAPITULO 01 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Os danos e transtornos ocasionados pelas enchentes são considerados problemas para o 

desenvolvimento contínuo de uma sociedade. A densificação urbana é um dos principais problemas 

no escoamento e infiltração da água da chuva, tornando-se assim, um forte aliado nas ocorrências 

das inundações destas áreas, provocando perdas econômicas significativas, além de doenças e 

epidemias, e muitas vezes resultando em perdas de vidas humanas. No Brasil, o processo de 

urbanização a partir da década de 60 ocorreu de forma desordenada e sem planejamento. E hoje 

aponta um resultado preocupante nas grandes cidades brasileiras, pois mais de 80% da população 

vive em áreas urbanas (IBGE, 2011) trazendo consigo impactos gerados pela forma inadequada da 

ocupação destas áreas e pelo comportamento e hábitos desta população. 

A partir de1850 alemães, provindos da segunda revolução industrial da Europa, chegavam 

a cidade catarinense trazendo crescimento econômico e potencialidade industrial, com essa 

expansão, Joinville tornava seus solos mais impermeabilizados a cada ano que passava. A 

construção de casas, estradas, canalização de afluentes e de trechos do rio principal trouxe 

mudanças no fluxo de vazão, acelerando o processo de inundação em várias seções do Rio 

Cachoeira.  

  Portanto, este trabalho busca compreender as variáveis que auxiliam no 

desencadeamento das inundações que persistem desde a chegada dos imigrantes alemães na cidade 
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de Joinville até os dias atuais, as determinações das características morfométricas e hidrológicas 

são os pontos de partida para o entendimento dos problemas que persistem há décadas nesta bacia.  

O desenho de uma bacia hidrográfica é apontado por vários fatores, entre eles se destacam: 

o regime climático e hidrológico, as formações geológicas e morfológicas, solos, vegetação, entre 

outros. Deste modo a proporção de águas superficiais e subterrâneas de um curso d’água varia com 

o clima, tipo de solo e de rocha, declividade e cobertura vegetal entre outros fatores naturais ou 

antrópicos. Para Leopold & Maddock (1953), a vazão sólida e líquida de uma bacia são 

mecanismos da hidrologia, geologia e fisionomia da bacia de drenagem. A interação entre esses 

mecanismos pode promover o equilíbrio dos processos naturais que ocorrem na bacia. Assim a 

caracterização morfométrica da bacia hidrográfica é um dos primeiros artifícios executados em 

análises hidrológicas ou ambientais buscando esclarecer as questões relacionadas com o 

entendimento da dinâmica ambiental, local e regional. Para Antonelli e Thomaz (2007), a 

combinação dos diversos dados morfométricos, permite a diferenciação de áreas homogêneas. 

Estes parâmetros podem revelar indicadores físicos específicos para um determinado local, de 

forma a qualificarem as alterações ambientais. Destaca-se também sua importância nos estudos 

sobre vulnerabilidade ambiental em bacias hidrográficas. 

A área de pesquisa localiza-se, no litoral nordeste do Estado de Santa Catarina, na cidade 

de Joinville/SC, o maior pólo industrial do Estado (MAPA 1). Procurou-se ressaltar como auxílio 

no entendimento da área estudada, as características morfométricas (CHRISTOFOLETTI, 1970; 

1980; GUERRA & CUNHA 1996; VILLELA; MATTOS 1975), como também a aplicação do 

modelo hidrológico chuva-vazão, que é uma representação matemática simplificada dos processos 

que ocorrem no ciclo da água em uma bacia hidrográfica, utilizada para simular respostas da bacia 

a eventos de precipitação. 

 Assim, pode-se compreender e conhecer os impactos advindos das intervenções humanas, 

por meio das simulações hidrológicas dos diferentes cenários de uso e ocupação do solo na bacia 

do Rio Cachoeira. Além destes segmentos abordados na compreensão geomorfológica e 

hidrológica da bacia hidrográfica do Rio Cachoeira, aplicou-se os recursos dos Sistemas de 

Informações Geográficas (SIG) como facilitador de obtenção dos atributos topográficos da bacia 

hidrográfica a partir dos Modelos Digitais de Elevação (MDE) e da rede de drenagem que foram 

realizados através da extensão Arc Hydro Tools no ambiente ArcMap / ArcInfo da ESRI. 

Diante deste contexto, as ferramentas que auxiliam no entendimento dos fenômenos 

naturais, fornecem respostas ajudando no planejamento físico territorial não só com enfoque sócio 

econômico da região, mas também ambiental, levando em consideração não apenas as 

potencialidades, mas principalmente a fragilidade das áreas com intervenções antrópicas (DONHA, 

2003). 
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Portanto, os resultados oferecem uma resposta às áreas suscetíveis a problemas naturais, 

apontando subsídios para aplicação de um planejamento urbano mais eficiente como também, 

abrindo possibilidades da aplicação metodológica utilizada para outras localidades, auxiliando 

assim, nos levantamentos de informações para compreensão dos fenômenos naturais que se 

pretende diagnosticar. 

 

 

MAPA 1 – Área de pesquisa. Elaborado: Conorath, D. G. 
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1.1 Problema de Pesquisa 

 

Quais são as condicionantes atuantes na bacia hidrográfica do Rio Cachoeira e que 

contribuem e potencializam as inundações, tendo como parâmetros adotados as características 

morfométricas e a utilização do modelo chuva-vazão aliado a extensão Arc Hydro Tools. Que 

respostas podem-se obter a partir destes pressupostos, para se obter um mapeamento temático 

adequado em escala capaz de refletir a realidade da dinâmica desta área, com o máximo de 

fidedignidade e que auxilie o fortalecimento da gestão e planejamento territorial?   

1.2 Justificativa 

 

O uso das características morfométricas e do modelo chuva-vazão em uma bacia 

hidrográfica é essencial no entendimento dos mecanismos e nos processos do desenvolvimento de 

um sistema ambiental, determinando assim, como eles evoluem diante de um conjunto de 

circunstâncias. É importante destacar que a cidade de Joinville foi escolhida como área de estudo 

pela situação particular de ameaça constante aos fenômenos de enchentes que causam transtornos 

enormes à sociedade local, principalmente com perdas econômicas. Assim é necessário 

compreender as formas desta bacia hidrográfica e sua vazão para facilitar o entendimento das 

condicionantes que provocam o processo das inundações na área pesquisada.  

Os desastres ambientais advindos das chuvas intensas, ocorridos no Estado de Santa 

Catarina, no ano de 2008, mostraram não apenas a fragilidade ambiental de algumas áreas 

ocupadas ante as cheias, mas também a insuficiência de dados técnicos a respeito do 

comportamento das águas fluviais nas bacias hidrográficas catarinenses. O evento que atingiu o 

Estado catarinense fez com que os rios de várias cidades alcançassem níveis acima do esperado, 

levando muitas comunidades ao estado de calamidade pública. Não diferente a essa situação a 

bacia hidrográfica do Rio Cachoeira, também foi atingida pelo mesmo fenômeno, ressaltando que 

sua localização abrange o centro urbano da cidade de Joinville, tendo aproximadamente 49% da 

população do município em seu interior. Assim o conhecimento acurado do comportamento dessa 

bacia hidrográfica possibilitará desenvolver um melhor planejamento para enfrentar os problemas 

urbanos, visando evitar perdas de vidas humanas e de bens, decorrentes de desastres associados a 

causas naturais, ou induzidos pela ocupação antrópica. As camadas mais pobres da população 

quase sempre são as mais vulneráveis frente aos desastres naturais, deixando ao poder público uma 

grande responsabilidade sobre as conseqüências dessas ocorrências, em função da sua baixa 

capacidade de autoproteção. Os recursos humanos e materiais quase sempre insuficientes das 

prefeituras forçam a busca de ferramentas de gestão, para aperfeiçoar sua capacidade de 



22 

 

intervenção. Com isso, estudar as ferramentas disponíveis que possibilitem um prognóstico é 

fundamental para se ter um planejamento urbano adequado. 

1.3  Objetivos 

1.3.1 Geral 

Realizar o levantamento e avaliação das características físicas (morfométricas) da Bacia 

Hidrográfica do Rio Cachoeira, através da utilização do modelo hidrográfico automatizado e 

simulação de cenários baseado no modelo hidrológico chuva-vazão.    

1.3.2 Específicos 

 

1. Avaliar e definir os parâmetros métricos das sub-bacias que compõem a Bacia 

Hidrográfica do Rio Cachoeira em ambiente SIG; 

2. Explorar o potencial do software HEC-HMS (Hydrologic Engineering Center / 

Hydrologic Modeling System) para aplicação do modelo chuva-vazão em cenários 

distintos; 

3. Gerar mapas temáticos que representem a suscetibilidade à inundação das sub-bacias, 

tendo como referência os parâmetros morfométricos. 

1.4  Estrutura do Trabalho 

 

A presente dissertação está organizada em cinco capítulos, sendo a introdução, capítulo 

1, que traz uma descrição do direcionamento da pesquisa com seus objetivos e justificativas. O 

capítulo 2 refere-se à apresentação da fundamentação teórica e ao levantamento dos conceitos 

utilizados na literatura. O capítulo 3 percorre a metodologia utilizada, apresentando os passos 

empregados para obtenção das sub-bacias hidrográficas, assim como a aplicação da modelagem 

hidrológica. O capítulo 4 apresenta os resultados alcançados, e por fim, o capítulo 5 que destaca as 

recomendações e conclusões adquiridas com os produtos obtidos na pesquisa realizada. 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 02 

 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O crescimento populacional e o avanço da urbanização de forma desordenada nas cidades 

geram consequências como: desmatamento, mudanças do sistema de drenagem, entre outros, 

resultando nos problemas ambientais vistos hoje, em várias cidades brasileiras. Sabendo que as 

regiões metropolitanas são as que se destacam nas gravidades dos problemas das enchentes e 

inundações, pois apresentam aglomerados habitacionais sem infra-estruturas adequadas, e 

ocupações nos terrenos marginais aos cursos d’água. Além de ocupações nas áreas de relevo 

acidentados, planas e até mesmo nas áreas mais baixas, justamente as que apresentam alto risco de 

inundação. A várzea de inundação de um rio cresce significativamente nos seus cursos médio e 

baixo, onde a declividade se reduz e aumenta a incidência de áreas planas (TUCCI, 2002).  

Assim, várias bacias hidrográficas, outrora rurais, hoje se apresentam totalmente 

urbanizadas, com retilinização e canalização de seus canais. Isto agrava o processo do ciclo 

hidrológico, pois com esta ocupação, ocorre a impermeabilização do solo, dificultando a infiltração 

e gerando um escoamento superficial rápido, tendo assim em muitos casos, os elementos que 

favorecem um desastre natural, gerado através das inundações ou movimento de massa. 

2.1 BACIA HIDROGRÁFICA  

 

A importância de compreender a dinâmica de uma bacia hidrográfica está ligada a vários 

segmentos de interesse de uma sociedade, principalmente para abastecimento de água e para 
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geração de energia. É importante também entender a transformação feita pelo homem e as 

respostas que a mesma pode oferece, diante de um evento adverso.  

A bacia hidrográfica pode ser definida como uma área de captação natural da água pluvial 

que faz convergir os escoamentos para um único ponto de saída, o exutório (TUCCI 1997, p. 40). 

Para Guerra (1978) a bacia hidrográfica foi definida como um conjunto de terras drenadas por um 

rio principal e seus afluentes. Não há divergências entre os autores, sobre a terminologia bacia 

hidrográfica, tendo um consenso entre eles. Assim, bacia hidrográfica é composta basicamente de 

um conjunto de vertentes contendo uma rede de drenagem, formada por cursos d’água que 

confluem até resultar um leito único no exutório.   

Em relação às formas de escoamento de uma bacia hidrográfica ela pode ser classificada 

conforme a tabela 1. 

 

Tabela 1: Classificação das Bacias Hidrográficas. (CHRISTOFOLETTI, 1974). Adaptado por 

Conorath, D. G. 

 

NOMES SIGNIFICADOS 

Exorréicas Quando o escoamento da água se faz de modo 
contínuo até o mar, isto é, quando as bacias 

deságuam diretamente no mar. 

 

 

Endorréicas 

Quando as drenagens são internas e não 
possuem escoamento até o mar, desembocando 

em lagos, ou dissipando-se nas areias do 

deserto, ou perdendo-se nas depressões 

cársicas. 

Arréicas Quando não há qualquer estruturação em 

bacias, como nas áreas desérticas. 

Criptorréicas Quando as bacias são subterrâneas, como nas 
áreas cársicas. 

 

Outras características de uma bacia estão ligadas aos cursos de águas que a compõem. E 

isto é resultante do contexto ambiental em que se encontra o sistema de drenagem. Os tipos 

classificados segundo Christofoletti (1974) podem ser: I) Os rios perenes, em que existe fluxo o 

ano todo, ou pelo menos em noventa por cento do ano, em canal bem definido; II) Rios 

intermitentes são aqueles que só surgem durante a estação chuvosa. III) Rios efêmeros são aqueles 

cujo fluxo aparece durante as chuvas ou períodos chuvosos tendo seus canais mal definidos. A 

união de vários rios forma uma rede de drenagem, apresentando uma variação entre elas. 

Segundo Christofoletti (1974) elas podem se distinguir em dendrítica, treliça, retangular, paralela, 

radial e anelar (TABELA 2). 

 

 



25 

 

Tabela 2: Caracterização da Rede de Drenagem,Christofoletti (1974).  

Adaptado por Conorath, D. G. 

 

FORMAS DESCRIÇÃO 

 

Dentrítica: Lembra a configuração de uma 

árvore. É típica de regiões onde predomina 
rocha de resistência uniforme 

 

 

Treliça: composta por rios principais 
consequentes correndo paralelamente, 

recebendo afluentes subsequentes que fluem em 

direção transversal aos primeiros. Este tipo é 

encontrado em regiões de rochas sedimentares 
estratificadas, assim como em áreas de 

glaciação. 

 

 
Retangular: variação do padrão treliça, 

caracterizado pelo aspecto ortogonal devido às  

bruscas alterações retangulares nos cursos 
fluviais. Deve-se à ocorrência de falhas e de  

juntas na estrutura rochosa 

 
 

 

Paralela: também chamada "cauda equina", 
ocorre em regiões de vertentes com acentuada 

declividade, ou onde existam controles 

estruturais que favoreçam a formação de 
correntes fluviais paralelas; 

 
 

 

Radial: pode desenvolver-se sobre vários tipos 
e estruturas rochosas, como por exemplo, em 

áreas vulcânicas e dômicas;  

 

 

 

Anelar: típica de áreas dômicas; a drenagem 

acomoda-se aos afloramentos das rochas menos 

resistentes. 

  

As variações da drenagem estão ligadas diretamente com a interação do contexto 

ambiental, tendo como importante fator a estrutura geológica local. Um dos elementos essenciais 

na compreensão da dinâmica de uma bacia hidrográfica é seu ciclo hidrológico. Pois a água que cai 

nesta área, será transportada de acordo com o ambiente que a recebe, assim a organização dos 

sistemas de drenagem se encarrega do volume precipitado.  
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Na bacia hidrográfica, o ciclo hidrológico é fundamental, pois a quantidade de água num 

determinado ambiente está intrinsecamente ligada com a formação da paisagem encontrada. Por 

exemplo, os igarapés do Amazonas, a coloração verde da Caatinga na estação chuvosa e a 

perenidade dos rios, entre outros. Assim compreender a quantidade de infiltração, escoamento 

superficial, subsuperficial, escoamento subterrâneo, entre os elementos do ciclo hidrológico são de 

suma importância no entendimento da dinâmica da água na natureza.  

O ciclo hidrológico é considerado um fenômeno global de circulação fechada da água entre 

a superfície terrestre e a atmosfera, influenciada pela energia solar e ligada à gravidade e à rotação 

terrestre (TUCCI, 1997, p. 35). 

O processo de condensação das nuvens na atmosfera é a parte inicial do ciclo hidrológico. 

A partir da precipitação, a água da chuva irá seguir vários processos de acordo com a circunstância 

do ambiente (FIGURA 1). 

 

  
 

Figura 1: Processo do Ciclo Hidrológico, Tucci (1997). Adaptado por CONORATH, D. G. 

 

No contexto geral, a bacia hidrográfica apresenta suas peculiaridades, que estão 

intrinsecamente ligadas ás suas características morfológicas, como: área, forma, topografia, 

geologia, solo, cobertura vegetal, entre outros.  E isto reflete diretamente no comportamento 

hidrológico da bacia. As ocupações próximas aos rios trazem problemas recorrentes à população, 

principalmente nas bacias hidrográficas urbanas. As mudanças feitas nestas áreas mudam o ciclo 

hidrológico, pois a cobertura vegetal é alterada e com a pavimentação e construções diversas, o 

solo fica impermeável, agravando a situação diante de um fenômeno atmosférico adverso.  
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2.2 DESASTRES NATURAIS  

 

É percebido nos noticiários em geral, os problemas das chuvas que ocorrem nos meses de 

Dezembro a Março no Brasil, principalmente nas regiões Sul e Sudeste, que neste período 

apresentam altos índices pluviométricos. Isto agrava a situação calamitosa de várias cidades 

brasileiras, pelo mau planejamento e falta de informação e fiscalização dos órgãos competentes das 

áreas que possuem alto potencial para gerar um desastre natural. O resultado do desastre não é só 

econômico, mas a proliferação de doenças e a perda de vida humana são os maiores problemas a 

enfrentar.  

Os desastres naturais são classificados por TOBIN e MONTZ (1997) como resultados de 

eventos adversos que causam grandes impactos na sociedade, sendo distinguido principalmente em 

função de sua origem, isto é, da natureza do fenômeno que o desencadeia.  Já Castro (1998, p. 283) 

destaca que a intensidade de um desastre depende da interação entre a magnitude do evento 

adverso e o grau de vulnerabilidade do sistema receptor afetado. Segundo Soriano (2009) desastres 

são eventos adversos, caracterizados por proporcionarem impactos negativos tanto físicos quanto 

sociais nas comunidades atingidas. O mesmo autor define desastres naturais:  

[...] eventos adversos que se constituem através da ação da força da 

dinâmica terrestre, quando ocorre em áreas que atinjam áreas 

habitadas, principalmente no caso de áreas densamente povoadas e 
em situação vulnerável a estes eventos adversos, quando se observa 

a ocorrência de vítimas fatais. Trata-se de uma realidade que atinge 

várias partes do planeta, de formas e intensidades diferenciadas. 
Soriano, (2009, p. 1). 

 

 O conceito adotado pela UN-ISDR (2009) pondera desastre como uma grave perturbação 

do funcionamento de uma comunidade ou de uma sociedade envolvendo perdas humanas, 

econômicas ou ambientais de ampla extensão, cujos ímpetos excedem a capacidade da comunidade 

afetada de arcar com seus próprios recursos. O mapa da figura 2 mostra a dimensão de pessoas 

atingidas no mundo.  

Os critérios adotados pela EM-DAT (Emergency Disasters Data Base) para a definição de  

desastre (tabela 3.0) considera os seguintes critérios: 

•  10 ou mais óbitos; 

•  100 ou mais pessoas afetadas; 

•  declaração de estado de emergência; 

•  pedido de auxílio internacional. 

Com isso, os desastres naturais apresentam um enorme volume de prejuízos no mundo, 

afetando milhares de pessoas.  
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O Brasil apresenta 80% da sua população vivendo nas cidades, trazendo assim, problemas 

maiores, decorrentes da forma inadequada da ocupação urbana e pelo comportamento geral da 

população. De acordo com o mapa da figura 2, é possível verificar que o Brasil apresenta alto 

percentual de indivíduos afetados por desastres naturais em 2010.  

Os desastres naturais são gerados por diversos fenômenos, como por exemplo: inundações, 

erosão, terremotos, tsunamis, furacões, tempestades, escorregamentos, estiagem, entre outros que 

afetam milhares de indivíduos vulneráveis a tais eventos. 

 

 

Figura 2: Número de pessoas que sofreram com desastres naturais no mundo em 2010. Fonte: 

<http://www.emdat.be/Database/Maps/2010Maps/JPEG/map>. Adaptado por: Conorath, D. G. 

 

O Brasil é um país assolado por desastres naturais, conforme mostra a tabela 3 que somente 

entre 2002 e setembro de 2011 ocorreram pelo menos 55 grandes episódios de desastres naturais, 

como por exemplo: secas, inundações, tempestade, deslizamentos de terra, totalizando mais 7,5 

milhões de pessoas atingidas, tendo 2334 óbitos e um prejuízo econômico de US$ 4,9 bilhões (EM-

DAT, 2011). Destes desastres ocorridos, o mais intenso durante este período foram às inundações 

que contabilizaram 1993 óbitos e um prejuízo de US$ 2,9 bilhões. Para Santos (2007, p. 10) os 

desastres naturais que mais afetam o Brasil são de natureza climática, sendo intensificados e 

potencializados pela ação antrópica.  

 

 

 

 

Número De Pessoas Que Sofreram Com Desastres Naturais No Mundo Em 2010 

http://www.emdat.be/Database/Maps/2010Maps/JPEG/map
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Tabela 3- Resumo de Desastres Naturais no Brasil entre 2002 - 2011 destacando o número de eventos, óbitos, 

população total afetada e prejuízo financeiro em US$. 

 

Discriminação dos desastres 

Número 

de  

Eventos 

Mortes 
Total de  

afetados 

Prejuízos (x 

1000 US$) 

Seca 

Seca 5 - 1.062.000 1.650.000 

Média por evento - - 212.400 

 

330.000 

Terremoto 

(atividade 

sísmica) 

Terremoto (tremor do 
chão) 

1 1 286 - 

Média por evento - 1 286 

 

- 

Epidemia 

Viral Doença Infecciosa 4 203 606.570 - 

 Média por evento        - 51 151.643 

 

          - 

Temperaturas 

Extremas 

Ondas de Frio 1 - - - 

Média por evento - - - - 

 

Onda de calor 
1 32 - - 

Média por evento - 
 

32 - - 

Inundações 

Não especificado 1 4 4000 - 

Média por evento - 4 4000 - 

Enchentes rápidas 3 78 203.080 125.000 

Média por evento - 26 67.693 41.667 

Inundações em geral 31 1911 5.402.867 2.863.370 

Média por evento 
- 

 
62 

 
174.286 

 
92.367 

 

Movimento de 

massa úmida 

Desmoronamento 4 102 6.670 11.000 

Média por evento - 

 

26 1.668 

 

2.750 

Tempestade 

 

Ciclone extratropical 
(tempestade de inverno) 

1 3 1.600 - 

Média por evento - 3 1.600 

 

- 

Tempestades locais 2 6 2.708 - 

Média por evento - 3 1.354 
 

- 
 

Ciclone tropical 1 4 150.060 350.000 

Média por evento - 4 

 

150.060 

 

350.000 

Total  55 2344 

 

7.591.484 

 

4.999.370 

 

Adaptado e traduzido por Gabriel Daniel Conorath de Université Catholique de Louvain – Bruxelas, Bélgica. 

Fonte: < http://www.emdat.be/> 

 

 

http://www.emdat.be/
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2.3 INUNDAÇÕES 

 

Aliado às áreas propícias a ocupação humana os recursos hídricos começaram a sofrer 

com a interferência antrópica desde os primeiros surgimentos de comunidades humanas. No Brasil 

podem-se destacar as interferências nos recursos hídricos no século XVII, na cidade do Rio de 

Janeiro, em 1641, onde os padres franciscanos reivindicavam uma resolução para o mau cheiro da 

Lagoa Santo Antônio, causado pelos resíduos de uma fábrica de curtume. Para resolver o problema, 

a câmara de vereadores consentiu o alargamento de várias seções do rio para escoar mais rápido a 

água e evitar o mau cheiro (CEDAE, 2007). Outra obra realizada foi à captação de água para 

abastecer a cidade, em 1723, com a construção do aqueduto do Carioca, possibilitando que a água 

chegasse à população, conforme registros do CEDAE (2007).  

Arquivos da SABESP (2009) destacam que uma das primeiras bacias hidrográficas do 

Brasil retificada foi a do Rio Tietê em São Paulo. Já em 1849 foi concluída a retificação do Rio 

Tamanduateí, afluente do Tietê, pois as enchentes começam a ser um dos maiores problemas da 

cidade. Desta forma, a busca de novos lugares para ocupação do espaço e as mudanças profundas 

no leito natural dos rios tem se mostrado problemas constantes na vida da população que habita as 

margens das bacias hidrográficas.  

Os problemas das áreas planas que afetam a população estão justamente nas áreas 

urbanizadas próximas a rios. Para Kobiyama (2000) urbanização caracteriza-se pela retirada de 

vegetação e do solo ou mesmo o revestimento do terreno com concreto e asfalto. Assim, os eventos 

chuvosos muitas vezes produzem um volume de escoamento superficial superior à capacidade de 

drenagem dos afluentes que auxiliado pela impermeabilização do solo provoca inundações das 

áreas ribeirinhas. As consequências causadas pela inundação destas áreas são diversas, dependendo 

do tipo e do grau de ocupação. 

Sabe-se que o crescimento urbano brasileiro, que se deu sem um planejamento eficiente 

possibilitou as ocupações nas áreas inadequadas no ponto de vista ambiental, causando mudanças 

significativas no ecossistema, acelerando os riscos e desastres ambientais que ameaçam a 

integridade física da população, como por exemplo: as ocupações nas margens dos rios. Os 

desastres gerados pelas inundações na população que habita as áreas suscetíveis a este fenômeno 

são economicamente muitas vezes irreversíveis.  

O processo de inundação é definido pelo extravasamento das águas do canal de drenagem 

quando a enchente atinge cota acima do nível máximo da calha principal do rio e pode-se definir 

como desastre natural. Já o termo enchente se diferencia por não transbordar a cota máxima da 

calha do rio, conforme Min. das Cidades/IPT (2007, p. 91), sendo que as inundações estão 

relacionadas com a quantidade e a intensidade da precipitação atmosférica.  
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As inundações nas áreas urbanas constituem um dos importantes impactos sobre a 

sociedade. Esses impactos ocorrem devido à urbanização ou à enchente natural da várzea 

ribeirinha. Como se pode verificar que, desastres como um todo, é distinguido principalmente em 

função de sua origem, isto é, da natureza do fenômeno que o desencadeou (MARCELINO, 2008).  

As chuvas de verão fazem com que as cidades sofram com um problema que afeta diretamente a 

população, que são as enchentes. Estes desastres estão relacionados não a um desastre natural, mas 

sim como desastre construído (TUCCI, 1993). 

 Segundo as Nações Unidas (UN) (2004, p. 83), as inundações causaram aproximadamente 

um terço do prejuízo econômico e foram responsáveis por dois terços das populações afetadas 

pelos desastres naturais (KOBIYAMA et al. , 2004).  Esses dados mostraram que os desastres 

naturais que causaram as maiores perdas humanas no Brasil, no período de 1948 a 2004, foram as 

inundações. Em outros países como, por exemplo, na Alemanha, entre 1993 e 1995, as enchentes 

do Rio Reno provocaram US$ 2 bilhões de prejuízo à economia. Na Áustria, elas foram de US$ 3 

bilhões e de US$ 2 bilhões na República Tcheca (BOTELHO 2011, p. 82). A China é um dos 

países que mais sofre com enchentes no mundo. Em 1991, em Bangladesh, enchentes foram 

responsáveis por 140.000 perdas humanas (RIGHTETTO & MENDIONDO, 2004). No Brasil as 

inundações nas áreas urbanas têm sido cada vez mais notórias.  

No final de 2008, alguns estados brasileiros foram afetados com grandes inundações. 

Ressaltando o estado de Santa Catarina que deflagrou com movimentos de massas nas encostas e 

enchentes de proporções relevantes em áreas baixas, (BOTELHO 2011, P. 83). Os municípios 

afetados são ilustrados na Figura 3. Portanto, é necessário trabalhar na redução de desastres devido 

às inundações no mundo e no Brasil. Tucci (1993) mostrou que as cheias pequenas e médias nas 

áreas urbanizadas e desmatadas produzem um aumento da frequência de inundações. Milograna 

(2001) calculou os acréscimos nas vazões de cheia decorrentes dos avanços da urbanização na 

cidade de Goiânia para três cenários distintos: pré-urbanização, condições atuais e condições 

futuras. As respostas obtidas nas simulações dos cenários mostraram que para uma variação de 30 

para 88% no índice de áreas impermeáveis, a vazão de pico pode sofrer um aumento de até 75% 

sobre a vazão de pico do cenário de pré-urbanização. Diante disso, a rede de drenagem pluvial 

instalada se mostrou insuficiente para escoar as vazões dos cenários atuais e futuros, confirmando a 

necessidade de procurar alternativas para o controle das cheias.   
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Figura 3: Cidades afetadas pelas chuvas de Santa Catarina em novembro de 2008. Adaptado por Gabriel 

Daniel Conorath. Fonte: <http://g1. globo.com/Noticias/Brasil>. 

 

Assim as condições meteorológicas e hidrológicas proporcionam a ocorrência de inundação. O 

conhecimento do comportamento meteorológico de longo prazo é ínfimo devido ao grande número 

de fatores envolvidos nos fenômenos meteorológicos e à interdependência dos processos físicos a 

que a atmosfera está sujeita.  

As condições hidrológicas que produzem a inundação podem ser naturais ou artificiais. As 

condições naturais são aquelas cuja ocorrência é propiciada pela bacia em seu estado natural. 

Algumas dessas condições são: relevo, tipo de precipitação, cobertura vegetal e capacidade de 

drenagem. As condições artificiais são aquelas provocadas pela ação do homem. Alguns exemplos 

são: obras hidráulicas, urbanização, desmatamento, reflorestamento e uso agrícola (TUCCI, 2003). 

A urbanização potencializa a impermeabilização, como telhados, ruas e pisos, e produz aceleração 

no escoamento, através da canalização e da drenagem superficial. Os resultados da urbanização 

sobre o escoamento são: aumento da vazão máxima e do escoamento superficial, redução do tempo 

de pico de cheia e diminuição do tempo de base. No Brasil o processo de ocorrência de inundações 

nas últimas décadas em áreas urbanas tem aumentado com maior frequência (TUCCI, 2003). Para 

Botelho (2011, p. 73) as bacias urbanas são, portanto marcadas pela diminuição do tempo de 

concentração de suas águas e pelo aumento dos picos de cheias, quando comparadas às condições 

anteriores à urbanização.  
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2.4 ANÁLISE MORFOMÉTRICA 

 

As pesquisas relacionadas à rede hidrográfica são de grande importância para 

Geomorfologia, pois os cursos d’água formam um dos processos mais ativos na constituição da 

paisagem terrestre (CHRISTOFOLETTI, 1980).  

As cartas morfométricas são instrumentos que auxiliam na caracterização geométrica do 

relevo, facilitando o entendimento estrutural e escultural deste, além da identificação de setores 

susceptíveis à ação morfogenética. As características físicas ou fisiográficas são expressas por tudo 

o que se pode medir e extrair de mapas, fotografias e imagens de satélites. Para Silveira (1993) as 

análises morfométricas basicamente são apresentadas por áreas, comprimentos, declividades e 

coberturas dos solos medidos diretamente ou expressos por índices. Para Pissara (et al., 2004), as 

características morfométricas refletem algumas propriedades do terreno, como infiltração e 

deflúvio das águas das chuvas, e expressam estreita correlação litológica, e formação superficial 

dos elementos que compõem a superfície terrestre. Já para Cooke e Doornkamp (1990) “[...] é a 

mensuração e análise matemática da configuração da superfície terrestre e da forma e dimensões de 

sua paisagem”. Os autores ratificam que as características morfométricas podem ser usadas na 

inferência sobre prováveis efeitos da interferência humana no sistema e nas estimativas das 

características de um rio da bacia numa área remota, necessária ao levantamento de recursos 

naturais, ou em partes não monitoradas de áreas já desenvolvidas (RAFAELI NETO, 1994). 

 Para Christofoletti (1999), a análise morfométrica de bacias hidrográficas são dados 

quantitativos da configuração dos elementos do modelado superficial que geram sua expressão e 

configuração espacial: o conjunto das vertentes e canais que compõem o relevo, sendo os valores 

medidos correspondentes aos atributos desses elementos. Assim no intuito de se obter dados 

quantitativos para diferenciar áreas homogêneas dentro de uma bacia hidrográfica se faz necessário 

o uso dos métodos da análise morfométrica para caracterizar os parâmetros morfológicos, como: 

densidade hidrográfica, densidade de drenagem, gradiente de canais e índice de sinuosidade, entre 

outros. Assim, os parâmetros explicitam os indicadores físicos da bacia, caracterizando suas 

homogeneidades (LANA, 2001).  A ordenação dos canais fluviais é a primeira função para a 

realização da análise morfométrica de bacias hidrográficas (análise real, linear e hipsométrica) 

(GUERRA & CUNHA 1996).  Os pontos de ordenação dos cursos de água foram de antemão 

elaborados por Horton (1945) e mudados por Sthahler (1952).  

É extremamente importante o estudo e o conhecimento das características físicas em uma 

Bacia Hidrográfica, pois, amplia a compreensão da função da mesma na transformação de chuva 

em escoamento, além de permitir e promover inferências em seu comportamento hidráulico e 

possibilitar a extrapolação de informações para bacias onde as mesmas não existem.   
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A utilização de Sistemas de Informação Geográfica (SIG) torna-se uma ferramenta 

importante para os estudos morfométricos. As técnicas cartográficas tradicionais, baseadas na 

utilização de mapas impressos, foram substituídas pela tecnologia da computação gráfica, a partir 

da facilidade de acesso ao computador. Hoje é delegada a cartografia uma função excepcional para 

se obter um planejamento mais eficiente, pois permite a obtenção de dados que auxiliam cada vez 

mais na tomada de decisões e no gerenciamento de operações correlatas como por exemplos os 

dados morfométricos (BARRIONVEVO, 1995). 

2.4.1 Área de Drenagem 

 

É caracterizada por uma área limitada pelos divisores da água conectando-se na seção de 

controle, assim é um dos elementos mais importantes da Bacia Hidrográfica, pois é básico para a 

quantificação de quase todas as grandezas hidrológicas. Desta forma a área de drenagem é um 

elemento básico para o cálculo de outras características físicas, sendo fundamental para a definição 

de sua potencialidade hídrica. 

2.4.2 Forma da Bacia 

 

A forma superficial da Bacia é importante pela influência que exerce no tempo de 

transformação de chuva em escoamento e sua constatação na seção de controle. 

Comparando bacias hidrográficas de mesma área e que geram a mesma quantidade de 

escoamento (deflúvio), o tempo de saída do deflúvio entre ambas pode ser totalmente diferentes, 

pois cada uma apresenta um tipo de relevo, solo ou forma. Exatamente a forma superficial da bacia 

é que determina este comportamento diferenciado. Existem alguns coeficientes que se prestam para 

quantificar a influência da forma no modo de resposta de uma bacia hidrográfica à ocorrência de 

uma precipitação. Dentre eles destacam-se os seguintes: 

2.4.3 Fator da Forma  

 

HORTON (1932) propôs o fator de forma, definido pela fórmula: 

                                                   

L

A
F 

 

Equação 1 

          

Onde: 
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F= Fator da Forma; 

A= Área da bacia;  

L= Comprimento do eixo da bacia (da foz ao ponto extremo mais longínquo da área). 

 

 Este índice de forma pode, por exemplo, dar alguma indicação sobre a tendência a 

inundações. Assim quanto menor o “F” mais comprida é a bacia e, portanto, menos sujeita a picos 

de enchente, pois o tempo de concentração é maior e, além disso, fica difícil uma mesma chuva 

intensa abranger toda a bacia. O fator de forma pode assumir os seguintes valores: 1,00 – 0,75 

sujeito a enchentes; 0,75 – 0,50 tendências medianas; < 0,50 não sujeito a enchentes. 

2.4.4 Índice de Circularidade (IC)  

 

Este índice foi proposto por Miller em 1953 (CHRISTOFOLETTI, 1980) e, o valor de (Ic) 

correlaciona um valor de área ideal a um mensurado. O índice de circularidade é dado pela seguinte 

equação: 

 

 

Equação 2 

 

 

Onde: 

Ic= Índice de circularidade 

A= Área da bacia;  

AC = Área de um círculo que tenha o perímetro idêntico ao da bacia considerada, sendo o valor 

máximo considerado igual a 1,0.  

 

Conforme apresenta Alves e Castro (2003), esse parâmetro indica que uma bacia mais 

alongada (com índice abaixo de 0,51) favorece o escoamento e, se estiver acima de 0,51, a bacia é 

mais circular e tem escoamento reduzido e alta probabilidade de cheias. Além dessa relação com a 

velocidade do fluxo de água, esse parâmetro representa a transmissividade do escoamento 

superficial concentrado, isto é, se o tempo de concentração da bacia é lento ou rápido. 

 

2.4.5 Densidade de Drenagem (Dd)  

 

Esse parâmetro estabelece a relação entre o comprimento total ou ordem hierárquica dos 

canais de drenagem e a área de drenagem, sendo dado pela seguinte equação:   

Ac

A
Ic 
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A

Lt
Dd 

 

  Equação 3 

Onde: 

Dd= Densidade de drenagem 

Lt= Comprimento total dos canais;  

A= Área total da bacia.  

Esse parâmetro, ao tratar de bacias hidrográficas em um mesmo ambiente climático, 

representa o comportamento hidrológico definido pela litologia e estrutura geológica (lineamentos, 

acamamentos, falhamentos, fraturas), por exemplo, imprimindo a capacidade de infiltração e de 

formação de canais superficiais (CHRISTOFOLETTI, 1970). Christofoletti (1980) comenta que a 

Dd apresenta relação inversa à densidade hidrográfica (Dh), visto que, segundo este autor, quanto 

mais canais existirem, menos extensos eles serão. 

2.4.6 Índice de Sinuosidade (Is) 

 

Caracteriza a relação entre o comprimento do canal principal e a distância vetorial entre os 

extremos do canal (ALVES; CASTRO, 2003). A expressão para o cálculo do Índice de sinuosidade 

é descrita pelos autores como: 

dv

L
Is 

 

Equação 4 

Onde: 

Is = Índice de Sinuosidade 

L = Comprimento do canal principal;  

dv= Distância vetorial entre os pontos extremos do canal,  

Sendo que os valores próximos a 1, indicam elevado controle estrutural ou alta energia, e 

valores acima de 2, indicam baixa energia, sendo os valores intermediários relativos a formas 

transicionais entre canais retilíneos e meandrantes.  

2.4.7 Hierarquia Fluvial (Hf) 

 

É caracterizado pela ordenação dos canais fluviais dentro de uma bacia hidrográfica, 

destacando-se dois tipos de hierarquização da rede de drenagem. A primeira, de Strahler (1952), 
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que considera os canais de primeira ordem os que não apresentam tributários, isto é, são canais de 

cabeceiras de drenagem, conforme ilustrado na Figura 4 (I). Os canais de segunda ordem são os 

canais subseqüentes à confluência de dois canais de primeira ordem e assim sucessivamente, sendo 

que a confluência com canais de ordem hierárquica menor não altera a hierarquização da rede. O 

segundo tipo de hierarquização é o de Horton (1945), que também considera os canais de primeira 

ordem os que não apresentem tributários, isto é, correspondem aos canais de cabeceiras de 

drenagem. Entretanto, não são todas as cabeceiras que correspondem aos canais de primeira ordem, 

visto que os canais de maior hierarquia estendem-se até a cabeceira de maior extensão, conforme 

ilustrado na Figura 4 (II). Em ambas as classificações, os segmentos de canais (trechos entre 

confluências) contíguos (para montante ou jusante) podem ter a mesma ordem, 

(CHRISTOFOLETTI, 1970). 

 

 

Figura 4: Hierarquia Fluvial definida por (I) Strahler (1952) e (II) Horton (1945). Fonte: Christofoleti (1980, 

p. 107). Adaptado por CONORATH, D. G. 

 

2.5 MODELAGEM DA BACIA HIDROGRÁFICA ATRAVÉS DA EXTENSÃO 

ARC HYDRO TOOLS EM AMBIENTE SIG 

 

Os Sistemas de Informações Geográficas (SIGs) congregam uma variedade de funções 

permitindo o tratamento das informações de maneira espacial e integrada e possuem capacidade de 

representar e analisar as características espaciais do terreno. São ferramentas eficazes para trabalhar 

o grau de definição espacial das bacias e seus atributos, em número e detalhes descritivos. Assim o 

geoprocessamento auxilia na visualização, representação e avaliação dos resultados no contexto 

geográfico, destacando o software ARCGIS® (ESRI ArcMap, ArcInfo, ArcView)
¹
 um dos mais 

usados atualmente, segundo Maidment (2005). 

 

¹ARCGIS é um software de sistemas de informações geográficas produzidos e licenciado por Environment 

System Research Institut, USA. 
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O Arc Hydro Tools é um programa que foi desenvolvido pela Universidade do Texas Giswr 

(2006) e possui funcionalidade para construção de modelagens hidrológicas. A delimitação 

automatizada desse programa emprega como dado de entrada o MDE e os parâmetros usados são 

baseados, essencialmente, na determinação da direção de fluxo pelo método D8.   

2.5.1 Obtenção dos Atributos Topográficos Através do MDE 

 

O termo Digital Terrain Model (DTM) sigla em inglês, surgiu no Massachusetts Institute 

of Tecnology por volta de 1955 para confecção de projetos de estradas, segundo Rocha (2002). O 

MDT pode ser gerado a partir de dados obtidos de duas fontes distintas: dados topográficos 

extraídos de cartas topográficas e dados de radares interferométricos. Cada um tem suas vantagens 

e desvantagens técnicas intrínsecas e requerem tratamento específico (VALERIANO, 2003; 

DUARTE e ASSAD, 2007).  

Na literatura há diversas formas de se referenciar modelos digitais de terreno como: MDE 

(Modelo Digital de Elevação), MDT (Modelo Digital do Terreno), MDS (Modelo Digital de 

Superfície), MNT (Modelo Numérico do Terreno), sendo conhecido em inglês como: DEM, DTM, 

DSM, trazendo algumas confusões na aplicação das terminologias, dependendo da forma que é 

adotada.  

 Para Felgueiras (2001), o Modelo Digital de Terreno (MDT) é uma representação 

matemática computacional da distribuição de um fenômeno espacial, que ocorre dentro de uma 

região da superfície terrestre.  Já para Burrough (1986), MDE é qualquer representação digital de 

uma variação contínua do relevo no espaço, não considerando a vegetação e a edificação que neste 

caso, é considerado no MNT de Felgueiras (1999).  No entanto, Vieira apud Li (2009) faz uma 

análise, comparando as diferenças conceituais, onde é apresentado o MDT num sentido mais amplo 

do que MDE incorporando outros atributos específicos do terreno, tais como: rios, estradas, 

temperaturas e precipitação, entre outros. Enquanto o MDE considera somente a elevação do 

terreno. Deste modo, optou-se em utilizar neste trabalho o termo MDE, pois o modelo adquirido 

apresenta apenas os valores de altitude. 

Com extensão Arc Hydro Tools no ambiente ArcMap/ ArcInfo e através da entrada do 

MDE que se faz necessário para  obter uma série de dados e efetuar análises de drenagem. A partir 

do arquivo Raster empregado, pode-se auferir as seguintes informações:  definição do curso de  

água, direção de fluxo, segmentação do curso de água, acumulação de fluxo e delineação da  bacia 

hidrográfica conforme Jenson e Domingue (1988). As informações obtidas são utilizadas para o 

processamento dos vetores de captação de água e linha de drenagem, permitindo a construção de 

uma rede geométrica de drenagem. Com isto, a rede de drenagem é determinada a partir da 
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simulação do caminho preferencial de escoamento superficial da água sobre o MDE, ou seja, o 

método padrão D8.  

Para Torboton (1997) este método permite ângulos contínuos de fluxos e o particionamento 

da direção entre dois ou mais pixels vizinhos.  

O método D8 (determinístico de oito células vizinhas) pondera apenas uma das oito 

direções possíveis de escoamento para cada uma das células do MDE, como por exemplo: norte, 

nordeste, leste, sudeste, sul, sudoeste, oeste e noroeste. Cada opção está ligada a uma codificação 

numérica específica num novo arquivo raster digital da mesma resolução espacial, conforme 

ilustrado na Figura 5 de (I a III) representando as oito possíveis direções de escoamento, para cada 

uma das células do MDE.   

Cada pixel drena para um dos seus 8 vizinhos (Figura 5 (I)), assim o escoamento do  pixel  

segue para o seu vizinho com maior declividade (Figura 5 (II)) e no final, tem-se um arquivo raster 

onde cada pixel recebe um código que indica a direção de escoamento (Figura 5 (III)).  

 

 

       

                          (I)                                        (II)                                     (III) 
Figura 5: Ilustração das oito prováveis direções de escoamento, para cada uma das células do MDE (Chaves, 

2002). 

2.6 MODELAGEM HIDROLÓGICA 

 

O modelo hidrológico caracteriza-se como uma ferramenta extremamente útil, que permite 

através das equações que representam os processos, entender e simular o comportamento 

hidrológico de uma bacia hidrográfica (TUCCI, 1998). A utilização da modelagem para a 

simulação de eventos extremos, como por exemplo, as inundações podem auxiliar na tomada de 

decisão imediata (CHRISTOFOLETTI, 1999:15). Senge (1996:162) comenta que na prática a 

modelagem computadorizada tem sido usada para:  

Mostrar como estruturas sistêmicas produzem diretamente padrões 

de comportamento; testar se uma estrutura reproduz o desempenho 

que foi observado no mundo real; explorar como o comportamento 
mudará quando aspectos diferentes da estrutura forem alterados; 

revelar pontos de alavancagem que de outro modo poderiam ser 

ignorados; empenhar equipes num conjunto mais profundo de 
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aprendizados sistêmicos e permitir que elas experimentem as 

conseqüências do seu pensamento. 

 

Moore et. al, (2005) fala da importância do entendimento de modelagem devido aos 

problemas que se agravam e os desastres naturais, pois é a inundação que afeta o maior número de 

pessoas no mundo. A maioria dos trabalhos executados em modelagem hidrológica trabalha apenas 

com alguns dos processos que ocorrem numa bacia hidrográfica, pois a representação de todo o 

ciclo é muito dispendioso e traz um custo computacional elevado em relação aos objetivos práticos 

do modelo.   

Os estudos de modelagem hidrológica surgiram a mais de um século como, por exemplo, o 

Método Racional, proposto por Mulvany por volta de 1850, destinado a prever o escoamento 

superficial máximo decorrente de um evento de chuva. Esse método foi registrado na literatura por 

suas aplicações no projeto de redes de esgoto nos últimos anos do Século XIX (TODINI, 2007). 

Em 1932, L. K. Sherman propôs o Método do Hidrograma Unitário. Em 1933, foi publicada a 

Teoria Hortoniana de infiltração. A partir da década de 1950, os métodos utilizados em Hidrologia 

se limitavam quase sempre a indicadores estatísticos dos processos, com uma tendência geral de 

desenvolvimento dos modelos ditos empíricos, os quais representam os processos hidrológicos sem 

levar em conta os fenômenos físicos envolvidos (TUCCI 2005). Dentre os vários modelos 

hidrológicos existentes e uns dos primeiros que procuravam simular o percurso da água desde a 

precipitação até a saída da água do sistema, seja por escoamento para fora da bacia hidrográfica, ou 

por evapotranspiração, destaca-se o modelo chuva-vazão. Em sua maioria, os modelos 

concentrados, são do tipo determinístico e semiconceitual. Com o passar do tempo e a criação 

gradual de várias agências e institutos de pesquisa e gerenciamento de recursos hídricos, os 

modelos foram sendo melhorados, numa tentativa de representar fisicamente os processos 

hidrológicos. Com isso, pode-se inferir que um modelo hidrológico consiste no desenvolvimento de 

representações matemáticas destinadas a simular processos relativos ao ciclo hidrológico, por 

exemplo, o processo de infiltração da água no solo e a recarga de aquíferos, ou mesmo o 

escoamento superficial e a vazão na rede de drenagem. Assim representa uma simplificação da 

realidade, auxiliando na compreensão dos processos que envolvem esse meio físico representado.  

2.6.1 Modelos Chuva-Deflúvio (Vazão) 

 

Os modelos chuva-vazão podem ser usados em bacias hidrográficas sem monitoramento 

fluviométrico para conseguir uma aproximação da disponibilidade hídrica nesses lugares. Porém, 

como em toda modelagem matemática, essa aproximação não considera todos os aspectos que 

influem no ambiente natural, sendo necessário realizar pesquisas para avaliar os erros associados a 

esse tipo de utilização. No entanto, as características de cada sistema requerem estudos particulares 
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para diferentes regiões. Para Vianna (2000), os modelos chuva-vazão, representam uma parcela do 

ciclo hidrológico entre a precipitação e o escoamento superficial, possibilitando a determinação das 

vazões em função dos dados de precipitação. Partindo dos registros de precipitação, é possível 

completar vazões desconhecidas ou estimar as mesmas para os novos cenários existentes ou 

previstos para as bacias.  

Os modelos chuva-vazão surgiram com a necessidade da obtenção de séries de vazões mais 

longas e representativas para os projetos de engenharia de recursos hídricos (TUCCI, 2005). Os 

modelos de transformação de chuva em vazão buscam representar o ambiente real. Devido ao grau 

de abstração dos modelos, alguns parâmetros não são aferidos e outros podem ter seus valores 

estimados com base nas medições a campo. Assim Tassi et. al, (2006), analisando os custos da 

amostragem ou monitoramento e a disponibilidade de tempo, em alguns casos a determinação 

desses parâmetros em campo torna-se inviável. Nessas circunstâncias, o ajuste dos valores dos 

parâmetros é realizado através do processo de calibração com base em informações hidrológicas 

existentes na bacia. 

Assim o modelo hidrológico chuva-vazão pode simular o hidrograma de escoamento 

superficial correspondente às precipitações obtidas para diferentes durações e freqüências. O 

hidrograma adquirido será utilizado para avaliar os impactos sobre as vazões em locais a jusante, 

contribuindo para a avaliação de determinados critérios adotados para o controle contra cheias em 

uma bacia hidrográfica.   

2.6.2 Escoamento Superficial  

  

O escoamento superficial tem origem, essencialmente, nas precipitações. Chegando ao 

solo, parte da água se infiltra ou é retirada pelas depressões do terreno e a parte restante escoa pela 

superfície. Primeiramente a água se infiltra; logo que a intensidade da chuva excede a capacidade 

de infiltração do terreno, a água é armazenada pelas pequenas depressões. Assim que o nível da 

água à montante se eleva e superpõe às barreiras iniciais, o fluxo começa, escoando pelas linhas de 

maior declive, formando as enxurradas, córregos, ribeirões, rios ou os reservatórios de 

acumulações. Para Tucci (1997, p. 409) o escoamento superficial é a parcela do ciclo hidrológico 

em que a água se desloca na superfície da bacia até encontrar uma calha definida. Para Mello 

(2003) o escoamento de uma bacia hidrográfica poderá deixar de ser perene e tornar-se intermitente 

devido às mudanças inadequadas nas bacias hidrográficas, como desmatamento, compactação do 

solo, entre outros fatores. Isso aumenta a parcela do escoamento superficial direto, sendo perniciosa 

ao meio ambiente provocando enchentes, erosão e transporte dos sedimentos e diminuindo a 

recarga do aquífero. 
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Os modelos de simulação hidrológica apresentam como referência o método CN-SCS 

(Curve Number ± Soil Conservation Service) muito empregado na simulação do escoamento 

superficial em bacias hidrográficas (TUCCI, 2001), por abordar um modelo simples, que abrange 

poucas variáveis, ainda que empírico (MELLO, 2003). 

2.6.3 Soil Conservation Service (SCS) e Número da Curva (CN) 

 

Este método é utilizado especialmente quando não se dispõe de dados hidrológicos, assim é 

mais simples e mais utilizado para estimar o volume de escoamento superficial resultante de um 

evento de chuva. Foi desenvolvido pelo National Resources Conservatoin Center dos EUA (antigo 

Soil Conservation Service – SCS) departamento de Agricultura dos Estados Unidos. O presente 

modelo hidrológico é destinado à geração de chuvas efetivas e tem como função calibrar um 

parâmetro, denominado CN, que é uma variável do método que está relacionada à cobertura 

vegetal, uso do solo, tipo de solo e umidade antecedente da bacia. A equação número 7 apresentada 

a fórmula do SCS.  

 

 

Equação 5 
 

Onde: 

Q = Escoamento em mm 

P = Chuva acumulada em mm 

Ia = Perdas iniciais 

S = Parâmetro de armazenamento 

A capacidade S de armazenamento do solo é um parâmetro que relaciona o volume 

máximo do reservatório superficial às características físico-químicas, umidade anterior e de uso e 

ocupação do solo propriamente dito. Esta conexão é dada pelo parâmetro CN, índice que varia 

entre 0 e 100 que  também é conhecido como número de curva (CN). 

 

 

 

Equação 6 

 

Onde: 

S = Parâmetro de armazenamento 

CN = Número de curva. 

 
 SIaP

IaP
Q






2

254
25400


CN

S
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Esta escala retrata as condições de cobertura e solo, variando desde uma cobertura muito 

impermeável até uma cobertura completamente permeável (TUCCI, p. 403, 1997).  A 

representação dos tipos de solos na tabela 4 é descrito da seguinte forma: 

O solo tipo A tem o mais baixo potencial de deflúvio. Terrenos muito permeáveis com 

pouco silte e argila. 

O solo tipo B tem capacidade de infiltração acima da média após o completo 

umedecimento e inclui solos arenosos. 

O solo tipo C infiltração abaixo da média após a pré-saturação, possui porcentagem 

considerável de argila e colóide. O solo tipo D apresenta alto potencial de deflúvio sendo o terreno 

quase impermeável junto à superfície, porém argiloso. 

 

Tabela 4: Valores de CN para Bacias Urbanas e Suburbanas. Fonte Tucci p. 406, 

1997. Adaptado. Elaborado: Conorath, D. G. 

 

Utilização ou Cobertura do Solo A

A 

B

B 

C

C 

D

D 

Zonas cultivadas: sem conservação do solo 72 81 88 91 

Zonas cultivadas: com conservação do solo 62 71 78 81 

Pastagens ou terrenos em más condições 68 79 86 89 

Terrenos baldios em boas condições 39 61 74 80 

Prado em boas condições 30 58 71 78 

Bosques ou  

Zonas Florestais: 

Cobertura ruim 45 66 77 83 

Cobertura boa 25 55 70 77 

Espaços Abertos, Relvados, Parques, Campos de Golf, 

Cemitérios, Boas Condições: 

 

Com relva em mais de 75% da área 39 61 74 80 

Com relva de 50% a 75% da área 49 69 79 84 

Zonas comerciais e de escritórios 89 92 94 95 

Zonas industriais 81 88 91 93 

Zonas Residenciais     

Lotes de (m²) % média impermeável     

< 500 65 77 85 90 92 

1000 38 61 75 83 87 

1300 30 57 72 81 86 

2000 25 54 70 80 85 

4000 20 51 68 79 84 

Parques de estacionamentos, telhados, viadutos, etc... 98 98 98 98 

Arruamentos e estradas asfaltadas e com drenagem de águas 

pluviais 

98 98 98 98 

Paralelepípedos 76 85 89 91 

Terra 72 82 87 89 
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2.6.4 Softwares Utilizados para Modelagem Chuva-Vazão 

 

Há vários softwares no Brasil que são utilizados para calcular o modelo chuva vazão, como 

por exemplo: o IPH 2 desenvolvido pelo Instituto de Pesquisas Hidráulicas (IPH) da Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul. Dentro do ciclo hidrológico a precipitação e a vazão são apenas uma 

parcela da distribuição espacial da precipitação, pois, ainda destacam-se como parte deste processo 

as perdas por interceptação, evaporação, depressão do solo, o fluxo através do solo pela infiltração, 

percolação e água subterrânea, escoamento superficial e subsuperficial. A base principal do modelo 

IPH II é um algoritmo de separação do escoamento desenvolvido por Berthelot (1970), que utiliza a 

equação da continuidade em combinação com a equação de Horton (1937) e uma função empírica 

para a percolação. O IPH II é caracterizado pelos seguintes algoritmos: perdas por evaporação e 

intercepção; separação dos escoamentos; propagação dos escoamentos superficial e subterrânea e 

otimização dos parâmetros (quando for de interesse do usuário). O modelo pode ser aplicável em 

bacias urbanas e rurais e utilizados para diferentes problemas em recursos hídricos, com poucos 

parâmetros a serem estimados.   

Outro software utilizado em alguns trabalhos no Brasil é o modelo hidrológico HEC-HMS, 

desenvolvido pelo Corpo de Engenheiros do Exército dos Estados Unidos (US Army Corps of 

Engineers). O modelo hidrológico HEC-HMS (Hydrologic Engineering Center / Hydrologic 

Modeling System) é capaz de simular os processos de transformação chuva-vazão em redes de 

bacias hidrográficas, podendo incorporar elementos tais como sub-bacias, trechos de rios, junções, 

reservatórios, desvios, fontes de vazão e sumidouros (USACE, 2010). O modelo tem grande 

aceitação em estudos hidrológicos tendo possibilidade de realizar avaliação de cheias em grandes e 

pequenas bacias, tanto naturais quanto urbanas, pois incorpora uma característica concentrada, qual 

seja a pluviometria, distribuindo seus efeitos pelas várias células de simulação definidas por 

subdivisões da bacia em estudo. Para cálculo das perdas por infiltração, o modelo dispõe de 

diferentes métodos, como por exemplo: determinação da perda inicial e da taxa constante, método 

da curva número (Soil Conservation Service - SCS), método de Green e Ampt, entre outros, 

possibilitando indicar os índices de impermeabilização, que é de grande importância para 

compreender as áreas urbanas. A transformação da precipitação excedente em escoamento pode ser 

simulada através das metodologias do hidrograma unitário de Clark, SCS ou hidrogramas unitários 

especificados pelo usuário, além dos métodos modificados de Clark e da onda cinemática. Para 

análise dos dados meteorológicos se utilizam diferentes métodos. Para precipitação, os métodos 

disponíveis são: hietograma ou pesos por registro especificados pelo usuário, pesos pelo inverso da 

distância, precipitação em pontos de grade, intensidades de tormenta, e tormenta hipotética do SCS. 

Uma das partes mais importantes é a validação do modelo que pode ser realizada através da 
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simulação de eventos chuvosos conhecidos, comparando-se os hidrogramas estimados através das 

simulações com os observados em decorrência da chuva. Tal procedimento possibilita que o 

processo de transformação chuva-vazão na bacia para a qual o modelo foi calibrado seja simulado 

adequadamente, prevendo as vazões nos pontos de interesse com boa precisão. Os parâmetros 

podem ainda ser estimados automaticamente pelo modelo, restringindo-se ou não a faixa de 

variação dos mesmos. Para isso, é necessário que se tenha hidrogramas observados nas seções a 

jusante. Com os avanços do uso de computadores nos anos de 1960 e 1970 e uma maior 

disponibilidade de dados hidrometeorológicos, vários softwares foram desenvolvidos e 

apresentaram uma diversidade de propósitos para os quais foram construídos, como pode ser visto 

na tabela 5.  

Tabela 5: Modelos Hidrológicos mais Utilizados (Fonte: Singh e Woolhiser, 
2002). Adaptado por CONORATH, G. D. 

 

NOME USO 

HEC-HMS 

 Concepção de sistemas de drenagem; 
 Quantificar o efeito da mudança no Uso da 

terra sobre as inundações. 

 

NWS 

 

 Previsão de cheias. 

HSPF 

 Simulação hidrológica e hidráulica. (Adotadas 

pela EPA, agência de Proteção Ambiental nos 
Estados Unidos). 

 

MMS 

 

 Gestão e planejamento de Recursos hídricos. 

 

Modelos UBC e WATFOOD 

 

 Simulação hidrológica, (Utilizados no 
Canadá). 

Modelos RORB E WBN 

 Previsão de Inundações; 

 Projeto de drenagem; 

 Avaliar o efeito de alterações no solo, (Muito 
utilizados na Austrália). 

TOPMODEL E SHE 
 Análise hidrológica (Utilizado nos países da 

Europa). 

HBV 
 Previsão de vazão. (Modelo padrão nos países 

Escandinavos) 

ARNO, LCS, TOPIKAPI, TANK E 

XINANJIANG 

 Simulação hidrológica (Utilizados na Itália, 

Japão e China). 

WIN_IPH2 
 Modelo hidrológico de transformação de 

chuva-vazão (Desenvolvido pelo IPH-

UFRGS/Brasil). 

CABC 
 Simulação hidrológica de bacia (Desenvolvido 

pelo FCTH-SP/Brasil) 

WMS 
 Sistema de Modelagem da Bacia de Drenagem 

(Desenvolvido pela Aquaveo EUA- Utah). 
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2.6.5 Uso de Modelos para Presciência Hidrológica. 

 

A previsão é a fase da simulação onde o modelo, depois de ajustado para uma determinada 

bacia, é usado para representar a saída do sistema para ocorrências desconhecidas no tempo futuro. 

A extensão de séries hidrológicas e a simulação de alternativas de projeto são algumas das 

situações freqüentemente encontradas na prática (TUCCI, 1998). Além disso, os modelos 

hidrológicos podem ser ferramentas para sistemas de alerta em caso de inundações, pois simulam a 

vazão de um curso de água a partir da previsão da chuva num determinado período. O sistema de 

alerta contra enchentes é uma medida não estrutural adotada para minimizar as perdas ocasionadas 

pelas cheias. Para Pinto e Davis (2008), a fase da previsão hidrológica no sistema de alerta são 

utilizados geralmente modelos empíricos, como ocorre no sistema de alerta da bacia do rio Doce, 

localizada nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo. Entretanto, Pinto e Davis (2008) afirmam 

que estes modelos não quantificam o efeito das chuvas localizadas e nesse aspecto a previsão pode 

ser aprimorada utilizando modelos chuva-deflúvio. 

2.6.6 Calibração de Modelo 

 

A calibração é um importante passo para executar um modelo hidrológico e consiste na 

adequação e ajuste dos parâmetros, para se obter uma ótima combinação dos valores testados. Para 

Tucci (2005), calibrar um modelo depende diretamente da disponibilidade de informação existente 

da área de estudo e seu resultado é reflexo da qualidade dos dados obtidos e essencialmente do 

conhecimento das características físicas da bacia pesquisada.   

 

2.7 ABORDAGENS DA TEORIA SISTÊMICA 

 

Na década de 1950, Bertalanffy lança General System Theory (Teoria Geral dos Sistemas), 

surgindo assim, um ‘novo modo’ de pensar a Ciência. Von Bertalanffy (1973, p. 53) mostrou que 

na concepção mecanicista, os fenômenos eram estudados e separados em processos parciais, isto é, 

o todo era entendido como o somatório de todas as partes que o compunham, assim definiu os 

sistemas como um todo formado por partes, que são os subsistemas. Ao se isolar um subsistema, 

suas propriedades serão diferentes das propriedades do todo, isso, porque o todo não é a somatória 

dos subsistemas, e não é o somatório, porque os subsistemas são diferentes do todo. Para Chorley 

& Kennedy (1971, p. 01) é caracterizado da seguinte forma: 

os sistemas podem ser identificados em qualquer escala e com 

qualquer grau de complexidade. A natureza, pois, é um 

conjunto de sistemas interconectados em várias escalas e de 
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complexidade variável, ligados uns aos outros para formar uma 

hierarquia de sistemas, isto é, subsistemas, sistemas, super-

sistemas, etc.  

 

Para Huggett (1980, p. 15), a análise de sistemas na Geografia pode ter por objeto uma 

bacia hidrográfica ou um sistema urbano.  Os sistemas podem ser identificados em qualquer escala 

e com qualquer grau de complexidade.  

Para Christofoletti (2004, p. 92), os sistemas simples são entendidos por um conjunto de 

componentes relacionados conjuntamente e agindo um sobre os outros conforme determinadas leis. 

Já os sistemas complexos apresentam diversidade de elementos, encadeamentos, interações, fluxos 

e retroalimentação compondo uma entidade organizada, (CHRISTOFOLETTI, 1999, p. 30). 

Um sistema trabalha quando importa certa quantidade de matéria e de energia. A 

importação de ambas organiza e hierarquiza o sistema, como veremos a seguir. O sistema faz 

trocas ininterruptas, em maior ou menor intensidade, com os sistemas vizinhos e no seu interior os 

subsistemas agem do mesmo modo. 

2.7.1 Classificação dos Sistemas 

 

Para Bertalanffy a classificação dos sistemas pode ser dividida em critério funcional e critério 

estrutural. Chorley & Kennedy (1971, p. 4) reconhecem a terminologia utilizada por Bertalanffy 

como duas estruturas sistemáticas gerais que podem focalizar a ocorrência natural dos fenômenos 

físicos: o sistema fechado e o sistema aberto. Para Christofoletti (2004, p. 5), a classificação possui 

segundos critérios de funcionalidade e de composição integrativa ou complexidade estrutural. No 

critério funcional pode ser ligado ao trabalho que o sistema executa, ao seu funcionamento. Nesse 

caso, os sistemas podem ser de três tipos: 

 

a) Os sistemas isolados: são aqueles que, dadas as condições iniciais, não 

sofrem mais nenhuma perda nem recebem energia ou matéria do ambiente que 

os circundam.  Não recebem e nem fornecem energia e matéria ao ambiente que 

rodeiam, adotando-se, como exemplo, as experiências químicas num laboratório 

– as substâncias reagem segundo a sua própria capacidade, de acordo com a sua 

própria quantidade de energia, geradas nas moléculas. Não dependem de outras 

reações ou de outras substâncias para originar uma terceira. 

b) Os sistemas não-isolados: mantêm relações com os demais sistemas do 

universo no qual funcionam, podendo ser subdivididos em: 

I) Sistema Fechado - É quando há troca energia, mas não de matéria. O planeta 

Terra pode ser considerado um sistema fechado. A Terra recebe energia solar e a 

cede por emissão da superfície, na forma de calor, mas não recebe nem cede matéria 
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para outros planetas ou para o espaço. Os meteoritos que caem aqui não mudam o 

sistema. Outro exemplo: os ciclos biogeoquímicos são considerados sistemas 

fechados, porque reciclam sempre a mesma quantidade de matéria, desde a 

formação da Terra. Atualmente, alguns ciclos podem estar recebendo matéria de 

origem antrópica, como o ciclo do nitrogênio, do carbono, mas isso não invalida 

a noção de sistemas fechados, porque a grande maioria é fechada. 

II) Sistemas Abertos - São aqueles em que ocorrem constantes trocas de energia 

e matéria com a sistemas vizinhos. 

c) Sistema de Fluxos: caracterizado pelo movimento da matéria e da energia 

que se move de um lugar para outro constantemente. Como por exemplo, uma 

rodovia. 

 

Os mais relevantes sistemas para o campo de ação da Geografia Física segundo (CHORLEY 

E KENNEDY 1971, APUD CHRISTOFOLETTI, 2004, p. 6), são quatro, e podem ser:  

A) Sistemas morfológicos: os sistemas têm formas específicas, que podem ser medidas 

(comprimento, altura, largura, declividade, etc.). Uma montanha pode ter sua medida em 

sua altitude e a declividade das encostas. A erosão, o desmatamento e outras causas podem 

mudar a forma do sistema. 

B) Sistemas em seqüência: são constituídos por uma cadeia de subsistemas de tal maneira 

interligada que a saída de um sistema é à entrada do sistema seguinte. Cada subsistema tem 

um elemento regulador, que recebe energia (input ou importação) e a distribui em dois 

caminhos no interior do sistema: armazenando-a na forma de matéria ou conduzindo-a 

através do sistema até ela o deixar (exportação ou output).  

C) Sistema de processos-respostas: Nos sistemas, a terceira lei de Newton também é 

evidenciada, pois para cada processo há uma resposta. Quando a água da chuva escoa sobre 

uma vertente, a erosão dará uma forma à vertente. A erosão é o processo, e a nova fisionomia 

da vertente é a resposta à erosão. Para Christofoletti (2004, p. 7), o aumento da infiltração da 

água numa vertente diminui o escoamento superficial e da densidade de drenagem. Assim 

pode-se entender que a declividade da vertente diminuirá, porque haverá menos erosão, 

porém mais infiltração, com isto há a redução da densidade, da drenagem e do escoamento 

superficial. É importante salientar que a infiltração diminui o escoamento superficial, mas a 

densidade de drenagem aumenta. Logo, consequentemente, a vertente terá a sua declividade 

aumentada. Se a declividade aumenta, a infiltração diminui e a resposta é o aumento do 

escoamento superficial e da densidade de drenagem e, logo, da erosão.  

D) Sistema controlado: é representado pela atuação do homem nos sistemas de processos-

respostas, aumentando sua complexidade. 
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CAPITULO 03 

 

 

 

3. MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1 MATERIAIS 

 

Os materiais utilizados para se obter as informações necessárias a compreensão das 

características físicas da Bacia Hidrográfica do Rio Cachoeira, foram adquiridos através de um 

convênio, entre o laboratório de Geoprocessamento (GEOLAB) da Universidade do Estado de 

Santa Catarina (UDESC) com a Secretaria de Planejamento de Joinville (SEPLAN, 2010/2011).  

Os materiais utilizados para execução do projeto de pesquisa foram: 

 

 Mosaico das Ortofotos na escala 1:2000 da bacia Hidrográfica do Rio Cachoeira (2011); 

 Dados da varredura da área urbana pelo Laser Scanner: Modelo Numérico de Terreno, na 

Escala 1:1000 (SEPLAN, 2010/2011); 

 Software ArcGis 9.3; 

 Extensão Arc Hydro Tools; 

 Software Para Modelagem Hidrológica HEC-HMS; 

 Micro computador HP/ 250G 
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3.2 ÁREA DE ESTUDO 

3.2.1 A Bacia Hidrográfica Do Rio Cachoeira 

 

De acordo com o software utilizado na presente pesquisa, Arc Hydro Tools (MAPA 2) 

obteve-se 11 sub-bacias na bacia hidrográfica do Rio Cachoeira, que apresenta uma área total de 

79,84 km² e drena 7,3% do município de Joinville. A nascente principal desta bacia localiza-se no 

bairro Costa e Silva, nas proximidades da junção da Rua Rui Barbosa e Estrada dos Suiços com a 

BR 101, conforme Fabel (2009). Ao longo dos seus 14,9 km de extensão aproximadamente, o Rio 

Cachoeira recebe a contribuição de vários afluentes, passa pela área central da cidade, percorrendo 

até seu exutório, na Lagoa do Saguaçu. A bacia do Rio Cachoeira ocupa um espaço relativamente 

plano, tendo suas nascentes numa altitude de 40 metros aproximadamente, porém a maior parte do 

percurso do canal principal situa-se entre 5 e 15 metros de altitude (FIGURA 6). A curva 

hipsométrica apresenta-se com irregularidades de montante para jusante devido ao efeito da 

urbanização (pontes, construções e canalizações), que o software identifica como elevações sobre o 

rio cachoeira. 

A foz caracteriza-se como uma região estuarina, sob a influência das marés, onde se 

encontram áreas remanescentes de manguezais. Durante os períodos de subida da maré, pode-se 

verificar a inversão do fluxo da água do Rio Cachoeira, até quase a metade do seu percurso, 

causada pela entrada da água salgada pelo canal. As baixas altitudes junto à foz, combinadas com o 

efeito das marés e das chuvas, causam frequentes problemas de inundações na região, atingindo 

também alguns afluentes, principalmente os rios Itaum, Bucarein, Jaguarão e Mathias. Na região do 

baixo vale do Rio Cachoeira, a maior parte do volume de água existente na calha do rio é oriunda 

da entrada da maré.  

 

 

Figura 6: Curva Hipsométrica do Canal Principal da Bacia Hidrográfica Rio Cachoeira. Elaborado: Conorath, 

D. G. 
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MAPA 2: Sub-bacias do Rio Cachoeira. Elaborado por Conorath, D. G & 

Bertoncini, A. L. S. 
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3.2.2 Geologia e Geomorfologia da Bacia Rio Cachoeira 

 

O relevo do município de Joinville apresenta terrenos cristalinos da Serra do Mar e uma 

área de sedimentação costeira. Tendo uma geomorfologia caracterizada por planícies, com 

ocorrência de morros isolados. Sua geomorfologia se desenvolveu sobre tem uma grande variedade 

de aspectos litológicos, que vão desde sedimentos quaternários até rochas pré-cambrianas que estão 

entre as mais antigas do território brasileiro, e que ao resistir aos processos intempéricos e erosivos 

geraram às serras e às montanhas (KNIE, 2003). As planícies foram formadas por processos 

fluviais ou marinhos e, em alguns casos, pelos dois processos associados.  

Nos morros isolados, observa-se o embasamento geológico totalmente intemperizado, ou 

seja, todos os minerais que constituem as rochas, com exceção do quartzo, viram argila, através da 

ação do clima sobre as rochas.  Deste processo foi gerado um solo de característica extremamente 

argilosa, como por exemplo: morro Boa Vista, Iriríu, que o torna impermeável e vulnerável a 

processos erosivos quando extremamente encharcado, ou quando está exposto diretamente à ação 

das chuvas.  

É em parte desta planície que se encontra a Bacia Hidrográfica do Rio Cachoeira (FIGURA 

7), apresentando pouca vegetação e uma intensa ocupação no entorno da bacia hidrográfica, tendo 

como consequência uma alta taxa de impermeabilização do solo. 

 

 

Figura 7: Representação da Bacia Hidrográfica do Rio Cachoeira, através do Mosaico de ortofotos 

sobreposto ao Modelo Digital de Elevação (MDE). Elaborado: Conorath, D. G. 

 

A geologia da Bacia Hidrográfica do Rio Cachoeira (MAPA 3) é composta por duas 

unidades de gnaisses: granulíticos, gnaisse granulitos, areia, cascalho e os tipos de solo encontrado 
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na bacia (MAPA 4) são Neossolo Litólico Distrófico Típico, Argissolo, Gleissolo,Cambissolo e 

Solo Indiscriminado de Mangue, segundo dados fornecidos pela Secretaria de Planejamento de 

Joinville (SEPLAN).  

 

 

           MAPA 3: Mapa Geológico da Bacia Hidrográfica do Rio Cachoeira. Elaborado: Conorath, D. G. 
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MAPA 4: Mapa de Solos da Bacia Hidrográfica do Rio Cachoeira. Elaborado: Conorath, D. G. 
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3.2.3 Clima de Joinville 

 

Com relação ao índice pluviométrico entre 1996 e 2010 há uma precipitação anual média 

de 2348,24mm. Tendo, precipitação média mínima de 1619,9 mm, em 2003, e a máxima de 

3296,9, no ano de 2008. Observando o gráfico da precipitação pluviométrica mensal entre 1996 e 

2011 (FIGURA 8), é perceptível que os totais mensais medidos no período mostram uma acentuada 

redução nos meses compreendidos entre abril e agosto, tendo uma precipitação mínima mensal em 

abril de 2000 de 12,1 mm. Já nos meses compreendidos entre setembro e março há um aumento 

dos índices pluviométricos, atingindo uma máxima mensal, em novembro de 2008, de 974,3mm 

(UNIVILLE 2011). 

 

 
 

Figura 8: Gráfico da precipitação pluviométrica mensal entre 1996 a 2010. Fonte de dados (UNIVILLE). 

Elaborado por CONORATH, D. G. 

 

A temperatura média entre os anos de 1996 e 2010 ficou em torno de 22,38ºC. A 

temperatura máxima média entre este período foi registrado no ano de 2000 com 33,10 Cº enquanto 

que a temperatura mínima média foi de 14.0ºC do mesmo ano. As temperaturas mais elevadas vão 

de novembro a março e as mais frias de abril a outubro (FIGURA 9). O clima da região é 

classificado segundo Köeppen, como “mesotérmico úmido sem estação seca definida (Cfa)” 

(FABEL, 2009). A região de Joinville está sujeita a entradas de massas tropicais marítimas, que ao 

se chocarem com a Serra do Mar provocam a chuva frontal orográfica, fazendo com que a região 

de Joinville apresente um dos maiores índices pluviométricos do Estado (FIGURA 10). 
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Figura 9: Gráfico da temperatura média mensal entre 1996 a 2010. Fonte de 

dados (UNIVILLE). Elaborado por CONORATH, D. G. 

 

 

Figura 10- Precipitação Total Anual. Fonte: Atlas Geográfico de Santa Catarina, 

2008. Adaptado por CONORATH, D. G. 

 

3.2.4 Vegetação 

 

A vegetação encontrada na cidade de Joinville é classificada como Floresta Ombrófila 

Densa pertencente ao domínio da Floresta Atlântica, com presença dos manguezais e campos de 

altitude. As maiores frações de Floresta Atlântica existentes estão concentradas nas encostas da 

Serra do Mar e na região do planalto, desde a Serra do Quiriri, até a região do Rio do Júlio, 

totalizando 657 km² (FABEl, 2009). No entorno da Bacia Hidrográfica do Rio Cachoeira, observa-

se apenas a montante uma vegetação mais densa, e ao longo de seu percurso quase nenhuma 
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vegetação nativa permanece, conforme Foto 1, porém em sua foz ocorre o manguezal da baía da 

Babitonga, conforme Foto 2. A Floresta Ombrófila Densa inicialmente recobria quase toda a 

cidade, hoje está restrita aos topos de morros, serras e a poucos remanescentes em terras baixas 

(FABEL, 2009). 

 

          

              Foto 1: Margem do Rio Cachoeira.                          Foto 2: Manguezal próximo Lagoa do Saguaçu.    

                       Acervo próprio 2011                                                              Acervo próprio 2009. 

 

3.2.5 História da Ocupação na Bacia Hidrográfica do Rio Cachoeira 

 

O processo de ocupação do Rio Cachoeira com a chegada dos imigrantes alemães, segundo 

alguns relatos, mostra que a apropriação do espaço na proximidade do Rio Cachoeira era 

caracterizada por um pequeno vilarejo rural. Os imigrantes chegaram pelo rio e desembarcaram em 

frente, onde é hoje, a Prefeitura Municipal de Joinville. Percorreram pela margem do rio Mathias 

(afluente do Rio Cachoeira), chegando até o abrigo onde se encontra atualmente a biblioteca 

municipal que foi cedida pela Sociedade Colonizadora Hamburgo. A partir de 1851 com a chegada 

dos imigrantes, o local passou a ter uma função de centro urbano, com armazéns, igrejas, serviços 

de atendimento médicos, etc. Assim a transação comercial se intensificou aumentando a 

importância fluvial com navegação através do Rio Cachoeira (FIGURA 11). Com isto as primeiras 

mudanças do canal do Rio Cachoeira começaram em 1851 com a retirada de árvores das margens 

do rio, explodindo as pedras que prejudicavam a navegabilidade durante a maré baixa e que davam 

ao rio um aspecto turbulento e encachoeirado em algumas partes, canalizando parte do rio e 

retificando algumas curvas. As mudanças realizadas no Canal do Rio Cachoeira foram 

intensificadas com a circulação do navio a vapor batizado de “Babitonga” que fazia a rota entre os 

portos de São Francisco do Sul, Parati e Joinville, em 1880, sendo que o Rio Cachoeira oferecia 

navegação além do Rio Bucarein, com qualquer maré. Com o uso e mudanças da rede fluvial do 
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Rio Cachoeira e o crescimento populacional, surgiu em 04/05/1880 o Código de Postura do 

Município, pois já havia preocupação com a degradação das águas superficiais. 

 
 

Figura 11: Rio Cachoeira. Em primeiro plano, à esquerda, o depósito da firma A. Batista, que se 

dedicava ao beneficiamento e comercialização da erva-mate. Época 1910. Fonte: Arquivo Histórico 
de Joinville. 

 

Embora com todos os usos, inclusive de banhos públicos (FIGURA 12) que se faziam no 

Rio Cachoeira, as mudanças realizadas no canal, ocupações irregulares, destinos de resíduos 

industriais e esgotos domésticos para o leito do rio provocaram problemas notáveis que podem ser 

visualizados atualmente quando se percorre suas margens. 

 

 
 

Figura 12: Banhos públicos no Rio Cachoeira. Fonte: Arquivo Histórico de Joinville. 
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Segundo dados do Acervo Histórico do Rio Cachoeira o início da retificação do Rio 

Cachoeira, em 1894, teve o intuito de evitar futuras inundações. As mudanças mais significativas 

ocorreram em 1948 onde promoveram a mais radical transformação do leito e nas margens do Rio 

Cachoeira para implantação do porto e facilitar o atracamento de barcos de grande porte. 

A descaracterização natural do Rio Cachoeira ao longo da história de ocupação do seu leito 

foi decorrente do crescimento econômico e populacional de Joinville, pois buscavam vantagens 

econômicas para escoamento de mercadorias ou mesmo recebimentos de produtos advindos do 

porto de São Francisco do Sul, tendo em vista que a comunicação terrestre nesta época era ainda 

precária.  

Embora já realizadas obras no canal do Rio Cachoeira, estas não conseguiram eliminar as 

inundações (FIGURA 13) ocasionadas por fenômenos atmosféricos e agravando-se com a 

influência da maré e impermeabilização do solo no entorno da bacia.  

A inundação de 2008 foi uma das mais alarmadas pela imprensa, conforme se pode 

visualizar na Figura 14, mas o fenômeno não é recente, pois os relatos deixados pelos antepassados 

notificaram o convívio e os prejuízos já ocorridos pelas inundações na bacia hidrográfica do Rio 

Cachoeira. A população cresceu no entorno deste Rio e hoje soma aproximadamente 234.405 

habitantes, o que significa 49% da população de Joinville (FUNDEMA, 2008). Assim Joinville 

desde o início da colonização européia, a partir de 1851, sofre com recorrentes inundações. 

A figura 13 registrada em 1910 retrata o problema, como já citado, com as inundações 

nesta Bacia Hidrográfica. Esta localização corresponde ao médio vale do Rio Cachoeira. Já a 

Figura 14 representa uma imagem mais recente e fica localizada no alto vale do Rio Cachoeira. 

 

 

Figura 13: Rua do Príncipe com Nove de Março, 1910. Fonte: http://welcomix. 
tumblr.com/post/2859965305.html  
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Figura 14: Inundação na rua Dr. João Colin, 2008.  

Fonte: <http://g1.globo.com/VCnoG1/0, MUL873688-8491,00. HTML> 
 

3.3 MÉTODOS 

 

A metodologia para a pesquisa visa estabelecer um fluxo metodológico com o uso da 

extensão Arc Hydro Tools em ambiente SIG para a obtenção dos mapas de direção de fluxo, mapas 

de acumulação de fluxo; mapas de definição dos cursos de águas; mapas de hierarquização e mapas 

de linhas de drenagem das sub-bacias do Rio Cachoeira. Com isso, conseguiu-se as entradas para 

os atributos da caracterização morfométrica da bacia. Por último, realizou-se a aplicação da 

simulação do modelo chuva-vazão através software HEC-HMS.  

A seguir é apresentada a bacia hidrográfica e os procedimentos adotados para obtenção dos 

resultados. 

3.3.1 Estrutura e Coletas dos Dados 

 

As informações obtidas para compreender as características da Bacia Hidrográfica do Rio 

Cachoeira foram adquiridas através de um convênio entre o laboratório de Geoprocessamento 

(GEOLAB) da Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC) com a Secretaria de 

Planejamento de Joinville (SEPLAN, 2010/2011). E os estudos foram estruturados de acordo com a 

Figura 15.  

Os dados altimétricos foram levantados a partir da tecnologia do Laser Scanner, onde 

foram processados em grids de resolução espacial de 2 metros, formato cedido pela SEPLAN. 

http://g1.globo.com/VCnoG1/0,%20MUL873688-8491,00.%20HTML
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Posteriormente os layers foram mosaicados para processamento do MDE com abrangência de toda 

a bacia hidrográfica. 

 

 

Figura 15: Fluxograma dos dados obtidos e processados para análise. Elaborado: Conorath, D. G. 

 

3.4 AQUISIÇÃO DO MDE 

 

 Para presente pesquisa utilizou-se o Modelo Digital de Elevação (MDE) para obter os 

resultados na extensão Arc Hydro Tools. Os dados para execução do MDE foram disponibilizados 

pela Secretaria de Planejamento de Joinville (SEPLAN).  

A partir do levantamento executado por um Laser Scanner, foi construído um grid de 

pontos uniforme de resolução de dois metros. Com isso, pode-se iniciar o processo de extração do 

MDE, através do grid de pontos disponibilizados. Para executar e obter o MDE empregou-se para 

processamento dos dados o software ArcGis 9.3. Cada grid de pontos encontrava-se em uma escala 

aproximada de 1:4000, e na referência espacial SIRGAS 2000 – UTM – FUSO 22S. 

Posteriormente os pontos foram convertidos em um arquivo raster, e seguiu procedimento a partir 

da ferramenta Conversion Tools (To Raster / Point to Raster), conforme (FIGURA 16). 
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Figura 16: Exemplo dos procedimentos realizados para obtenção do MDE. Elaborado: Conorath, D. G. 

 

Com o presente procedimento executado, obteve-se layers no formato raster de toda a área 

da Bacia do Rio Cachoeira. Porém, para uma representação de igual abrangência da bacia 

hidrográfica, foi necessária a fusão de todos esses raster em um só mosaico. Este procedimento foi 

executado a partir da ferramenta Data Management Tools (Raster / Raster Dataset / Mosaic To 

New Raster), e auferiu-se como produto final o MDE da Bacia do Rio Cachoeira conforme Figura 

17. Seguindo este procedimento, obteve-se assim o produto essencial que possibilita trabalhar na 

extensão Arc Hydro Tools, pois se faz necessário adquirir o MDE, para realizar os processos 

automatizados desta ferramenta que são executados no ambiente SIG. 
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Figura 17: Modelo digital de elevação (MDE) adquirido. Elaborado por Conorath, D. G & Bertoncini, A. L. 

S. 
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3.5 EXTRAÇÃO DOS DADOS MORFOMÉTRICOS  

 

As informações das características métricas das sub-bacias são fundamentais para realizar 

os cálculos morfométricos. As fórmulas (TABELA 6) para obtenção dos parâmetros morfométricos 

são encontradas em Christofolletti (1980). A estrutura utilizada para análise morfométrica foi 

desenvolvida em seguida, sendo que, para a geração dos atributos da bacia hidrográfica se utilizou 

também da rede de drenagem. 

 

Tabela 6: Fórmulas de Parâmetros Morfométricos para a Caracterização da Bacia 
Hidrográfica. Elaborado: Conorath, D. G. 

 

Área (Km²) Determinação automática pelo SIG 

Ordem dos Canais Método de Strahler 

Comprimento dos Canais Principais (M) Determinação automática pelo SIG 

Índice de Circularidade 
Ac
AIc   

Fator da Forma 
²L

A
F   

Densidade de drenagem A

LtDd   

Índice de Sinuosidade 
vd

LIs 
 

 

Onde: P = perímetro; A = área; L = comprimento do canal principal; Lt= comprimento total dos 
canais; dv = é a distancia vetorial entre os pontos extremos do canal; N= número de rios; Ac = área 

de um circulo que tenha o perímetro idêntico ao da bacia considerada. 

 

Esses atributos são extraídos do MDE e da rede hidrográfica onde foram calculados os 

resultados obtidos e armazenados numa tabela de atributo (FIGURA 18). Foram utilizados os dados 

adquiridos da extensão Arc Hydro Tools para calcular as características morfométricas, que foram 

obtidos através desta ferramenta, dentro do Sistema de Informação Geográfica (SIG). Os 

parâmetros como índice de circularidade, coeficiente de compacidade, densidade de drenagem e 

índice de sinuosidade foram calculados através de fórmulas e metodologias pré-estabelecidas 

encontradas nos autores já citados, conforme Tabela 6. Desta forma, pode-se chegar aos dados 

morfométricos de cada sub-bacia do Rio Cachoeira que serviram como base de entrada principal 

para executar o mapa de suscetibilidade da bacia.  
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Figura 18: Tabela de atributo criada para gerar mapa de suscetibilidade através dos dados morfométricos 

obtidos. Elaborado: Conorath, D. G. 

3.6 ARC HYDRO TOOLS 

 

 O Arc Hydro Tools consegue trabalhar e efetuar os procedimentos apenas através de um 

arquivo Raster, permitindo assim, descrever a drenagem de uma Bacia Hidrográfica. Através dos 

comandos selecionados, podem-se obter os dados de direção de fluxo, acumulação de fluxo, 

definição do curso de água, segmentação do curso de água e delineação da bacia hidrográfica entre 

outros resultados. Esta ferramenta segue uma sequência de comando automatizado e tendo como 

base principal para obtenção dos resultados o MDE. Os resultados alcançados são os vetores de 

captação de água e linha de drenagem, como também a delimitação da bacia e sub-bacias, 

possibilitando assim, a construção de uma rede geométrica de drenagem. A partir disto, foram 

realizados em ambiente SIG, através da extensão ARC Hydro Tools os seguintes procedimentos, 

conforme figura 19. 

 

  

 

 

 

 

 

MDE (RASTER) 

3.6.1 CORREÇÕES COM FILL SINKS 

 3.6.2 DIREÇÃO DE FLUXO 

3.6.3 ACUMULAÇÃO DE FLUXO 

3.6.4 DEFINIÇÃO DE DRENAGEM 

3.6.5 SEGMENTAÇÃO DA DRENAGEM 

Figura 19: Fluxograma dos Procedimentos seguidos para obtenção dos resultados 

na extensão Arc Hydro Tools.  

. 

 

 

3.6.6 DELIMITAÇÃO DO GRID DE CAPTAÇÃO 

3.6.7 DELIMITAÇÃO DAS SUB-BACIAS 

 

 

3.6.8 HIERARQUIZAÇÃO 
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3.6.1 Correções Com Fill Sinks 

 

O primeiro passo para execução dos dados Raster, foi corrigir as depressões espúrias ou 

sinks, pois uma depressão é um conjunto de uma ou mais células que não contém nenhuma célula 

com altitude menor ao seu redor. A Figura 20 ilustra o processo de remoção dessas depressões 

através do comando fill sinks da extensão Arc Hydro Tools (ESRI, 2011). 

 

 

Figura 20: Ilustração da remoção de depressões através do comando fill sinks. Elaborado: Conorath, D. G. 

 

Desta forma a função Fill Sinks modifica os valores de elevação para eliminar estes 

problemas. Essa função promove na grade um ajuste nas células de maneira que não haja 

interrupção no fluxo de água devido a células com valores que não apresenta continuidade, 

conforme ilustração (FIGURA 21), executada na Sub-bacia do Bom Retiro. 

 

 

Figura 21: Remoção de depressões espúrias do MDE da Sub-Bacia do Boa Vista, área de estudo. Elaborado: 

Conorath, D. G. 
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3.6.2 Direção de Fluxo (flow direction) 

 

A direção de fluxo superficial de água (flow direction) é calculada através do método 

determinístico considerando a direção de maior declividade (gradiente topográfico) de um pixel em 

relação a seus 8 pixels vizinhos (ESRI, 2011). Tem a finalidade de montar uma grade digital onde o 

valor de cada pixel representa a direção do escoamento da água. Cada pixel recebe um valor que 

representa a direção para onde a água segue até chegar a ele (FIGURA 22).  

 

           Elevação MDT                                    Direção                                     Direção (Digital) 

               

         Figura 22: Grade com direções de fluxo. Elaborado: Conorath, D. G. 

 

Os números convencionados indicam a direção do escoamento (FIGURA 23a): 1 – leste; 2 

– sudeste; 4 – sul; 8 – sudoeste; 16 – oeste; 32 – noroeste; 64 – norte; e 128 – nordeste. Gera-se 

uma grade com estes números representando numericamente a direção do fluxo preferencial dos 

pixels. Esta direção será aquela que levará a água para o pixel vizinho (FIGURA 23b) de menor 

valor de altitude (OLIVERA et al., 2002). 

                              

                          (a)                                                                       (b) 

Figura 23: Desenho esquemático da direção do escoamento e da direção do fluxo dos pixels vizinhos ao 

exultório (Exu) da grade. Elaborado: Conorath, D. G. 

 

Para todas as Sub-bacias do Rio Cachoeira (FIGURA 24a) foi executado o processo de 

direção de fluxo através do MDE (FIGURA 24b), tendo como resultado o mapa de direção de fluxo 

(FIGURA 24c). 
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          Sub-Bacias do Rio                  MDE da Sub-Bacia do        Mapa de direção de Fluxo 

                Cachoeira                                 Bom Retiro                      da Sub-Bacia do Bom Retiro                                                                                                                                     

                 
           (a)                                                  (b)                                     (c) 

Figura 24: Modelo esquemático de localização e geração do mapa de direção de fluxo da Sub-Bacia do Bom 

Retiro. Elaborado: Conorath, D. G. 

3.6.3 Acumulação de fluxo (flow accumulation) 

 

Após a elaboração dos arquivos de direção de fluxo (FIGURA 25b), foi realizado o cálculo 

das direções de fluxo acumuladas (flow accumulation) (FIGURA 25c), o qual representa a rede de 

drenagem sendo possível montar uma nova grade, contendo os valores de acúmulo da água em 

cada pixel (ESRI, 2011).  

            Sub-Bacias do                   Mapa de direção de fluxo      Mapa de acumulação de fluxo  

           Rio Cachoeira                  da Sub-Bacia do Bom Retiro      da Sub-Bacia do Bom Retiro                             

       
                      (a)                                                (b)                                                 (c) 

 
Figura 25: Modelo esquemático de localização e geração do mapa de acumulação de fluxo da Sub-Bacia do 

Bom Retiro. Elaborado: Conorath, D. G. 
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Cada pixel recebe um valor correspondente ao número de pixels que contribuem para que a 

água chegue até ele. A partir da direção de fluxo (FIGURA 26a), a matriz de fluxo acumulado 

(FIGURA 26b) é obtida somando-se a área das células (quantidade de células) na direção do fluxo.    

 

                   

                     (a)                                                                               (b) 
Figura 26: ilustração do processo de obtenção do fluxo acumulado (flow cumulation), a partir da grade de 

direção de fluxo. Elaborado: Conorath, D. G. 

 

3.6.4 Definição de Drenagem (stream definition) 

 

Essa função define o Grid do curso de água contendo um valor para toda célula do grid de 

acumulação de fluxo, o qual é definido por um valor maior do limiar determinado pelo usuário. 

Todas as outras células não contêm dados. Para esta pesquisa foi considerado 145561,28 células de 

contribuição que foi dado automaticamente pelo sistema e apresentando um pixel de 2m. 

A Figura 27 exemplifica a influência do número mínimo acumulado de células 

contribuintes (threshold) na geração da rede de drenagem (ESRI, 2011). Foram considerados 

necessários cinco pixels contribuintes para dar início a um curso d’água. Assim uma variação 

considerável, caso fosse utilizado na matriz abaixo, um total de 50 células contribuintes.  

 

             

Figura 27: Desenho esquemático do fluxo acumulado (flow accumulation). Elaborado: Conorath, D. G. 
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Assim para a definição de drenagem precisa-se de antemão, ter o processamento de fluxo 

acumulado, pois este é à base de entrada principal. Desta forma, nas sub-bacias do Rio Cachoeira 

foi realizado este procedimento, tendo como exemplo a Sub-Bacia do Bom Retiro (FIGURA 28). 

 

        Sub-Bacias do Rio                   Mapa de Acumulação          Mapa de drenagem obtido 

              Cachoiera                                   de Fluxo                       da Sub-Bacia do Bom Retiro 

                

            (a)                                             (b)                                               (c) 

Figura 28: Modelo esquemático de localização e geração do mapa de definição de drenagem da Sub-Bacia do 

Bom Retiro. Elaborado: Conorath, D. G. 

 

3.6.5 Segmentação da Drenagem (Stream Segmentation) 

 

  É uma função de execução automática que cria uma grade dos segmentos dos cursos de 

água, cada curso de água é diferenciado, na junção de dois outros cursos de água (FIGURA 29). 

Todas as células de um segmento têm o mesmo valor. O resultado é apresentado através de uma 

malha de drenagem e com isso, obtêm as respectivas bacias que são delimitadas automaticamente a 

partir do reconhecimento de uma confluência ou bifurcação. Para Bacia Hidrográfica do Rio 

Cachoeira foram obtidas 11 sub-bacias, coadunando com o mapa topográfico da bacia 

(APÊNDICE 1). É a partir destes trechos que se faz a união dessas sub-bacias concluindo a 

delimitação da bacia de interesse e sua respectiva rede de drenagem (ESRI, 2011).  
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Figura 29: Exemplificação da segmentação de Drenagem. Elaborado: Conorath, D. G. 

 

3.6.6 Delimitação do Grid de Captação 

 

Este comando é utilizado para construir uma malha de sub-bacias em que cada célula 

recebeu um valor (código de rede), indicando a área de captação da célula pertencente. O valor 

corresponde ao valor transportado pela rede de drenagem para essa área, definido no fluxo de 

entrada (threshold) (ESRI, 2011). A partir da grade de ligação à rede de fluxo, cada ligação entre 

dois cruzamentos da rede de drenagem, recebe um identificador único, que designa os pixels que 

correspondem a uma mesma área de contribuição da bacia (FIGURA 30). 

 

Figura 30: Representação do Catchment Grid (delimitação do grid de Captação). Elaborado: Conorath, D. G 

Junção 
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3.6.7 Delimitação das Sub-Bacias 

 

Essa função apenas transformou o Catchment Grid em um polígono (vetor). Neste processo 

ocorre à transformação do raster em polígono (FIGURA 31), assim adquire as sub-bacias para cada 

curso d’água (ESRI, 2011). Entretanto, para bacia hidrográfica do Rio Cachoeira considerou-se 11 

sub-bacias que foram ajustadas através do módulo Editor do Software ArcGis tendo como 

referencias as correções o mapa topográfico da bacia (APÊNDICE I).  

 

 

Figura 31: Representação da delimitação das sub-bacias em formato vetor. Elaborado: Conorath, D. G. 

 

Sendo assim, a Bacia Hidrográfica do Rio Cachoeira, apresentou 11 sub-bacias depois de 

ajustadas com mapa topográfico da Bacia do Rio Cachoeira (APÊNDICE I). Os nomes das sub-

bacias foram designados com referência no mapa da bacia do Rio Cachoeira apresentado pela 

FUNDEMA (Fundação de Meio Ambiente de Joinville) (FIGURA 32), porém foram geradas pelo 

extensão Arc Hydro Tools mais 2 sub-bacias que não estão representadas no mapa de referência. 

Assim, como produto final, considerou-se as 11 sub-bacias geradas pelo software para a Bacia 

Hidrográfica do Rio Cachoeira (FIGURA 33). 
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Figura 32: Mapa da Bacia do Rio Cachoeira Segundo FUNDEMA. Elaborado: Conorath, D. G.  

 

 

Figura 33: Mapa ajustado e adquirido das 11 Sub-bacias do Rio cachoeira. Elaborado: Conorath, D. G. 

 

As configurações apresentadas na Figura 33 divergem um pouco dos produtos já existentes 

para bacia do Rio Cachoeira, sendo que a área desta bacia obtida é de 79,84 Km² e a da 

FUNDEMA é de 84 km². Isto foi possível, devido às correções realizadas com referências no mapa 
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topográfico pelo módulo editor do ArcGis, explicitadas detalhadamente nas discussões dos 

resultados. 

3.6.8 Hierarquização da Rede de Drenagem 

 

A hierarquização nas redes de drenagem das sub-bacias do Rio Cachoeira levou em 

consideração o método de Strahler, e foi realizado em ambiente SIG, através de um procedimento 

automatizado da ferramenta Hydrology / Stream raster do ArcGis, conforme Figura 34. 

 

 
 

Figura 34: Procedimento realizado para obtenção da hierarquização das sub-bacias. Elaborado: Conorath, D. 

G. 

 

A base dos dados principais foram necessárias para obtenção da hierarquização das sub-

bacias através do software ArcGis e exigiu como entrada os dados stream (FIGURA 35a) e flow 

direction (FIGURA 35b), gerando como produto final, a hierarquização da rede de drenagem, 

conforme Figura 35c. 
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   Mapa de definição de drenagem         Mapa de direção                Mapa de Hierarquização  

     da  Sub-Bacia do Bom Retiro                 de fluxo                               dos cursos d’água 

   

 (a)  (b)  (c) 

Figura 35: Modelo esquemático, dos dados de entrados, para obtenção da hierarquização das Sub-Bacias do 

Rio Cachoeira pelo método de Strahler. Elaborado: Conorath, D. G. 

 

3.7 MODELO HIDROLÓGICO 

 

A terceira fase do projeto foi verificar o comportamento da modelagem hidrológica, através 

software 3.5 HEC-HMS. O principal problema para a modelagem foi a escassez de informação de 

vazão e dados metereológicos para as Sub-bacias do Rio Cachoeira.  A informação utilizada de 

precipitação foi adquirida na estação metereológica da UNIVILLE (2007/2008) que se encontra a 

montante do Rio Cachoeira.  

O primeiro passo adotado no software HEC-HMS foi à elaboração do modelo, que consiste 

na ligação de elementos que representam a bacia hidrográfica, onde posteriormente cada elemento 

é alimentado com dados que descrevem as características de cada sub-bacia.  

Levaram-se como regra básica para a modelagem hidrológica três princípios que regem a 

dinâmica do modelo, destacando assim, os seguintes componentes de entrada no HEC-HMS, 

conforme ilustrado na Figura 36. Sendo o mais importante na modelagem, o componente basin 

model, por ser o responsável pela definição dos aspectos físicos da bacia.  
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Figura 36- Ilustração dos quatros passos e componentes principais do HEC-HMS. Elaborado: Conorath, D. G. 

 

O software HEC-HMS trabalha com algumas funções caracterizadas no ambiente de trabalho 

(FIGURA 37) que se destacam pela sua forma e estrutura, como por exemplo: Subbasin (sub-

bacia), Junction (junção), Reach (canal) e Sink (exutório), sendo estas funções destacadas, 

essenciais não só para escolher o método de resposta do modelo gerado, como também para inserir 

informações que o modelo precisa utilizar para obter o modelo hidrológico. 

 

 

Figura 37: Processo ilustrativo para modelagem hidrológica no software HEC-HMS para a Bacia 

Hidrográfica do Rio Cachoeira. Elaborado: Conorath, D. G. 
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Cada sub-bacia deve ser ligada a um elemento (reach ou junction), e assim também devem 

ser definidos os métodos de perda (loss) e de transformação da precipitação em vazão (transform), 

e a sua área de drenagem.  

3.7.1 Processos Realizados no Comando Subbasin  

 

O método de perda utilizado foi o Initial and Constant Loss, o qual necessita de três 

parâmetros de entrada: perda inicial (initial loss), taxa constante de perda (constant rate) e área 

impermeável (impervious). 

 O Initial loss determina a quantidade de água precipitada que vai ser destinada à infiltração 

ou armazenamento na sub-bacia, antes que o escoamento se inicie (HEC-HMS, 2010). Segundo 

SALEH et al. (2011), a perda inicial para áreas urbanas é de cerca de 0,2 inches, sendo assim, após 

a conversão de unidades de medida fica em cerca de 5,08 mm. 

 O Constant rate determina a taxa de infiltração após a condição de perda inicial seja 

satisfeita (HEC-HMS, 2010). A taxa de infiltração só é aplicada à parte não impermeável das sub-

bacias, e nessas porções é analisado o tipo de solo predominante e sua equivalência na tabela de 

infiltração do Soil Conservation Service – SCS (Tabela 7). 

 

Tabela 7: Tipos de Solos Hidrológicos, segundo o Soil Conservation Service – 

SCS. Fonte: Adaptado de SALEH, et al. 2011. 

 

 O mapa de solos da bacia do Rio Cachoeira, elaborado pela Secretaria de 

Planejamento (SEPLAN) de Joinville, foi utilizado para a extração das taxas de infiltração para 

cada sub-bacia (Mapa 4).  

Já a área impermeável (impervious) corresponde à área urbanizada de cada sub-bacia. Para 

a área impermeável não é calculada nenhuma taxa de perda de precipitação, ou seja, tudo é 

destinado para o escoamento (HEC-HMS, 2010). A determinação da porcentagem impermeável foi 

extraída do uso e ocupação do solo executado na escala 1:2000, utilizando como base um mosaico 

de ortofotos do ano de 2007, disponibilizadas pela SEPLAN, com abrangência de toda bacia 

hidrográfica. 

 Para a determinação da transformação de chuva em vazão, foi utilizado o método SCS Unit 

Hidrograph. Este consiste em uma aproximação de dados observados em pequenas bacias 

hidrográficas, onde foi elaborado um hidrograma de aplicação geral. Esse método utiliza como 
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parâmetro de entrada o Lag Time de cada sub-bacia, que é o tempo que a água após ser precipitada, 

demora para alcançar o exutório da mesma (HEC-HMS, 2010). 

 O Lag Time foi extraído da drenagem gerada pela ferramenta Arc Hydro Tools de cada sub-

bacia. Sendo que a determinação do tempo deve ser calculada através da velocidade média de 

escoamento da bacia hidrográfica. A velocidade consiste em distância sobre tempo, se obtemos a 

distância – que é o comprimento total da drenagem de cada sub-bacia – temos como resultado o 

tempo, Lag Time. 

 Após a determinação dos parâmetros de cada sub-bacia, deve-se fazer o mesmo para cada 

canal (reach), que é a ligação entre as sub-bacias. O canal é o que recebe a vazão de uma sub-bacia 

ou da junção (junction) de duas sub-bacias/canais. O programa disponibiliza alguns modelos de 

escoamento, que levam em conta diferentes métodos de amortecimento (routing method). 

 Para o estudo em questão foi utilizado o Modelo Muskingun. Segundo TUCCI (1997), o 

método se baseia na equação da continuidade e na equação de armazenamento, que pondera o 

efeito da vazão de entrada e saída do trecho. 

O modelo foi desenvolvido por McCarthy em 1938, onde foi aplicado no Rio Muskingum, 

nos EUA (BAPTISTA & NASCIMENTO, 2001). Os parâmetros de entrada para o modelo 

Muskingun são X e K. O K representa o tempo médio de deslocamento da onda de cheia entre 

montante e jusante do canal. Já o parâmetro X identifica o peso de integração da vazão no espaço, 

sendo que varia de 0 a 0,5 (TUCCI, 1997).  No presente trabalho a variável K foi calculada 

segundo SALEH et al. (2011), a partir da seguinte fórmula: 

 

   VLk /*6,0    

Equação 7 

Onde:  

L: comprimento do canal (m)  

V: velocidade média do canal (m/s). 

 

 Já para o parâmetro X foi utilizado um valor médio de 0,2, que segundo BEDIENTE & 

HUBER (1988), apud BAPTISTA & NASCIMENTO (2001), é uma alternativa viável caso não se 

disponha de dados de cheias a montante e a jusante do canal. Este valor é adotado devido à 

pequena sensibilidade do modelo a este parâmetro.  
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3.7.2 Meteorologic Model Manager 

             O modelo meteorológico utilizado foi o Frequency Storm, o qual utiliza dados estatísticos 

de precipitação para produzir uma tempestade hipotética. Esse método emprega os mesmos dados 

meteorológicos para todas as sub-bacias (HEC-HMS, 2010).  

            Para cada simulação deve-se calcular a probabilidade de ocorrência, sendo que o programa 

não utiliza tempo de retorno. O modelo meteorológico aceita valores entre 0,2 e 50 % de 

probabilidade. Neste trabalho calculou-se a probabilidade para cada fenômeno, através de uma 

série de dados diários de precipitação de 15 anos para o município de Joinvile, cedido pela 

Universidade da Região de Joinville – UNIVILLE. 

            Assim, dentro dessa série de dados de precipitação foram escolhidos três cenários, que 

representassem regimes de precipitação diferenciados. Para o primeiro cenário, foi adotada uma 

precipitação de valor baixo, com um pico de precipitação acumulada em um dia de 16,4 mm – 

10/02/2008. Já o segundo cenário foi simulado através de precipitações elevadas, com um pico de 

99,4 mm – 29/01/2007. E o terceiro cenário foi calculado a partir da precipitação máxima 

registrada de 247,3 mm – 22/11/2008.  

            As simulações foram realizadas com base em tempestades de quatro dias, onde foi 

necessário encontrar eventos com valores de precipitação crescentes, requisitados pelo software. 

Como os dados utilizados são diários, optou-se por atribuir precipitação nula para os intervalos 

menores do que um dia.  

            Assim para cada cenário foi atribuído a precipitação de quatro dias, conforme a Tabela 8: 

Tabela 8: Precipitação Utilizada na Simulação de Três Cenários de Vazão. 

 

Cenário 1   Cenário 2   Cenário 3   

Data Precip. (mm) Data Precip. (mm) Data Precip. (mm) 

07/02/2008 9.7 26/01/2007 2.1 19/11/2008 20.3 

08/02/2008 12.5 27/01/2007 9.7 20/11/2008 83.8 

09/02/2008 13.7 28/01/2007 44.1 21/11/2008 89.8 

10/02/2008 16.4 29/01/2007 99.4 22/11/2008 247.3 

 

3.7.3 Control Specifications 

             Após a inserção dos parâmetros do modelo da bacia hidrográfica e do modelo 

meteorológico, é necessário determinar o tempo de simulação do evento. Sendo assim, determina-

se o horário e dia do início e término da simulação. Por exemplo, podemos simular uma tempestade 
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de quatro dias de duração, porém pode-se adicionar um dia extra para compreender como o pico de 

vazão se comporta em um dia sem precipitação.  

3.7.4 Simulation Runs 

Nesta fase da modelagem, o software agrega todos os modelos sintetizados (basin, 

meteorologic, control specifications) a fim de executar as simulações de vazão propostas pelo 

usuário. Assim, o HEC-HMS gera diversos resultados na forma de tabelas e gráficos, das seguintes 

variáveis: precipitação, perda por infiltração, escoamento superficial e vazão, com escalas 

temporais de até uma hora.  Sendo que esses valores são atribuídos para cada elemento da bacia 

hidrográfica (subbasin, junction e reach). 

            Por fim, através do software ArcView 9.3, foi elaborado um mapa do pico de vazão para 

cada um dos cenários simulados. Os mapas têm por finalidade representar a espacialização das 

vazões calculadas com o modelo hidrológico HEC-HMS. Utilizou-se a hidrografia gerada pela 

vetorização do mosaico de ortofotos (pixel de 0,49 m), o mesmo utilizado para a elaboração do 

mapa de uso e ocupação do solo, cedido pela SEPLAN – Joinville. Para os canais referentes à área 

de contribuição das sub-bacias, foram utilizadas as vazões calculadas das sub-bacias. E para os 

canais que ligam as mesmas, foram utilizadas as vazões adquiridas pelos elementos reachs. 

3.8 COLETAS DE VAZÃO 

 

Os procedimentos adotados para medição das vazões na bacia hidrográfica do Rio 

Cachoeira foram realizados pelo método mais acessível, chamado de flutuador (FOTO 3). Este 

equipamento consiste em observar o tempo que o corpo leva para percorrer determinado 

comprimento do canal fluvial. O flutuador foi constituído por uma garrafa plástica preenchida com 

1/3 de areia (ELETROBRÁS & DNAEE, 1982).  

 

 

Foto 3: Flutuador construído para medição das vazões.  

10 metros 

Direção da vazão 
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Dessa forma, utilizou-se um cronômetro para determinar o tempo que o flutuador leva para 

percorrer o comprimento estabelecido de 10 metros, assim com o comprimento (L) e o tempo (t), 

obteve-se a velocidade (V = L/t) que determina o escoamento superficial do rio. É importante 

destacar que a velocidade de escoamento não é igual para todas as profundidades do canal. A 

velocidade média do canal corresponde cerca de 80 a 90% da velocidade superficial (Vmed = 0,8. 

Vsup), devido às condições diversas de atrito promovido pelo fundo e laterais dos canais. 

Determinada a velocidade da superfície, iniciaram-se os procedimentos para calcular área 

da seção transversal, ou área molhada. Assim, utilizou-se um levantamento do perfil batimétrico, 

no local em que foram realizadas as medições de vazão (FIGURA 38), Rua Nove de Março, no 

cruzamento com avenida José Vieira em frete a prefeitura Municipal de Joinville. 

 

 

Figura 38: Local de realização das medições de vazão e batimetria. Elaborado por Conorath, D. G & 

Bertoncini, A. L. S. 
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A batimetria foi executada pelo método das cordas graduadas (FOTO 4), que permitiu a 

medição da profundidade do canal, ou seja, altura entre o assoalho e a lâmina d’água (FISCHER, 

2009).  O espaçamento entre os pontos foi de 1 metro, totalizando assim 14 pontos de profundidade 

do canal do Rio Cachoeira (FIGURA 39). 

 

 

Foto 4: Corda graduada para obtenção da batimetria. Elaborado por Conorath, D. 

G & Bertoncini, A. L. S. 

 

 
Figura 39: Profundidade do canal. Elaborado por Conorath, D. G & Bertoncini, 

A. L. S. 

 

Após o levantamento batimétrico da seção transversal, é necessário calcular a área molhada 

do canal. O cálculo foi realizado através de relações trigonométricas entre os pontos coletados e o 

espaçamento do levantamento, somado a área relativa à média da variação do nível do rio, nos dias 

de coleta de velocidade. O resultado obtido foi de uma área molhada de 8,75 m
2
. 

Para o calculo da vazão foi estabelecida a seguinte fórmula:  

  
Q = 0,8. v. A                                                                  Equação 8 

 

Onde: 

  Q = Vazão (m3/s); 
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v = Velocidade (m/s); 

A = Área da seção transversal (m²). 

3.9 VALIDAÇÃO DO MODELO HIDROLÓGICO HEC-HMS 

 

 A validação do modelo foi realizada através de dados observados de vazão, cedidos pela 

UNIVILLE, e também coletados em campo pela equipe do Laboratório de Geoprocessamento – 

GEOLAB/UDESC. Sendo assim, utilizou-se para validação do modelo hidrológico na Bacia 

Hidrográfica do Rio Cachoeira o Coeficiente de Nash (R
2
): 

 

                                  R
2
 = 1 – (Σ (Qot – Qct)

2
 / Σ (Qot – Qom)

2
)                                  Equação 9 

 

Onde:  

Qot e Qct = vazões observadas e calculadas no intervalo t, respectivamente; 

Qom = vazão média observada. 

 

 Segundo TUCCI (1997), os valores calculados tendem a ter boa qualidade quando o R
2
 for 

o mais próximo possível da unidade. Já Gottschalk & Motovilov (2000), apud Mello et al. (2007), 

afirmam que se o R
2
 estiver compreendido entre 0,36 e 0,75 o modelo é classificado como 

aceitável, se o valor de R
2
 for maior que 0,75 o modelo é adequado e se for igual a 1 é considerado 

um modelo perfeito, ou seja, ideal. 

3.10  CONSTRUÇÃO DO MAPA DE SUSCETIBILIDADE 

 

Os dados de entrada geradores do mapa de suscetibilidade, tiveram como parâmetros os 

resultados morfométricos de cada sub-bacia do Rio Cachoeira.  A referência metodológica adotada 

para esta etapa da pesquisa teve como referência o trabalho determinado por Souza (2006).  

 A partir dos resultados morfométricos, iniciou-se a obtenção de valores de mesmo peso, 

tendo definição e normalização dos intervalos de classificação a seguinte fórmula:  

 

                                                  Δpm = (Vmax - Vmin)/3                                              Equação 10 

 Onde: 

 Δpm = intervalo de variação do parâmetro.  

Vmax = valor máximo do parâmetro e Vmin = valor mínimo do parâmetro. 

Ou seja, o Δpm é o intervalo de variação da classe de cada parâmetro morfométrico, assim, Δpm 

corresponde à classe 1 (baixa), 2x Δpm corresponde à classe 2 (média) e 3x Δpm à classe 3 (alta). Por 

exemplo, utilizando o parâmetro índice de sinuosidade, o Vmax = 2,894 e o Vmin = 1,118, como 
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resultado temos um Δpm = 0,592. Então, a suscetibilidade morfométrica classe 1 (baixa) está 

compreendida entre 1,118 – 1,710, a classe 2 (Média) entre 1,711 – 2,302 e a classe 3 (alta) entre 

2,303 – 2,894.  Porém, nem sempre os valores dos índices e parâmetros morfométricos são 

diretamente proporcionais à escala utilizada no presente trabalho. O parâmetro morfométrico, fator 

de forma, aumenta a suscetibilidade a inundações com o decréscimo do mesmo. Dessa forma, as 

classes são invertidas, onde a classe 1 está entre 0,659 – 0,467, a classe 2 entre 0,466 – 0,275 e a 

classe 3 entre 0,274 – 0,085.  

 Para a densidade de drenagem foi utilizada a classificação proposta por 

CHRISTOFOLETTI (1969), onde a sub-bacia era considerada mal drenada abaixo de 7,5 Km/Km
2
 

(classe 3 – baixa), entre 7,5 – 10 Km/Km
2
 como densidade média (classe 2 – média) e acima de 10 

Km/Km
2
 como densidade alta de drenagem (classe 1 – alta). 

Cada parâmetro foi normalizado numa escala entre 1 e 3 – como descrito acima, onde a 

suscetibilidade aumenta de forma crescente (1= baixa, 2 = média e 3 = alta). Posteriormente, os 

valores para cada sub-bacia foram somados e atribuídos aos polígonos das sub-bacias, para 

elaboração do mapa de suscetibilidade morfométrica da bacia do Rio Cachoeira, conforme Figura 

40. 

 

 

Figura 40: Tabela dos parâmetros morfométricos. Elaborado: Conorath, D. G. 
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CAPITULO 04 

 

 

4. RESULTADOS E ANÁLISES 

4.1 DADOS MORFOMÉTRICOS 

 

A Bacia Hidrográfica do Rio Cachoeira, de acordo com o extensão Arc Hydro Tools, 

apresentou onze sub-bacias que estão dentro da área urbana e corta a cidade no sentido NO-SE, 

sendo classificada como exorréica, pois deságua na Baía da Babitonga, um importante estuário do 

Sul do Brasil. A Bacia Hidrográfica do Rio Cachoeira apresenta uma área de 79,84 Km² e um 

perímetro de 67.085 Km. O comprimento do seu canal principal corresponde aproximadamente a 

14635,2 m. Conforme apresentado no capítulo 3, os passos metodológicos para obtenção dos 

resultados morfométricos de cada sub-bacia levaram em consideração os seguintes parâmetros: 

Área das sub-bacias; Perímetro; Comprimento do Canal Principal; Comprimento Total dos cursos 

de água; Índice de Circularidade (Ic); Fator da Forma; Densidade de Drenagem; Índice de 

Sinuosidade (Is); Hierarquia Fluvial, tendo como subsídios o Extensão Arc Hydro Tools. Os 

resultados adquiridos para as sub-bacias do Rio Cachoeira mostram diferenças entre uma sub-bacia 

e outra, conforme Tabela 9. De acordo com os parâmetros morfométricos obtidos para as sub-

bacias do Rio Cachoeira, se faz necessário realizar uma análise individualizada de cada parâmetro, 

fazendo correlações entre as sub-bacias, verificando assim, o potencial de suscetibilidade a 

inundação que cada uma pode representar. 
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Tabela 9: Resultados dos Cálculos Morfométricos das Sub-Bacias do Rio 

Cachoeira. Elaborado: Conorath, D. G. 

 

4.1.1 Hierarquização das Sub-bacias 

 

A classificação hierárquica das sub-bacias seguiu a teoria de Strahler, sendo assim, a Bacia 

Hidrográfica do Rio Cachoeira apresenta um grau de ramificação de quarta ordem, utilizando-se 

como base, a drenagem vetorizada do mosaico das ortofotos numa escala de 1:2000. Destacando as 

sub-bacias do Morro Alto, Mathias, Mirandinha e Bom Retiro como de primeira ordem e as sub-

bacias do Boa Vista, Bucarein e Cachoeira como de segunda ordem, sendo as sub-bacias do Itaum 

Mirim, Itaum Açú e Jaguarão de terceira ordem, porém a sub-bacia do Estuário onde se localiza o 

exutório da bacia foi considerada de quarta ordem. Para extração e classificação da ordem 

hierárquica das sub-bacias foi considerado um número de 145.561,28 células na extensão Arc 

Hydro Tools, sendo assim, o fator principal para se obter a presente hierarquização (MAPA 5). Para 

Tonello (2005) a ordem inferior ou igual a quatro é comum em pequenas bacias hidrográficas e 

reflete os efeitos diretos do uso da terra, considera-se que, quanto mais ramificada a rede, mais 

eficiente será o sistema de drenagem.  Portanto, os sistemas de ramificações apresentados pelas 

sub-bacias do Rio Cachoeira não são consideradas eficientes, tendo em vista uma baixa 

classificação nos ordenamento dos canais. Isto pode ser uma das condicionantes que contribuem 

para as inundações recorrentes nesta área de estudo. 
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MAPA 5: Hierarquização das Sub-bacias do Rio Cachoeira.  Elaborado por Conorath, D. G & Bertoncini, A. 

L. S. 
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4.1.2 Índice de Circularidade (Ic) 

 

A caracterização morfométrica para o índice de circularidade entre as sub-bacias apresentou 

índices baixos, conforme tabela 9 e ilustrado no mapa 6. É importante destacar que o índice de 

circularidade é a relação existente entre a área da bacia e a área de um círculo, cuja circunferência 

mede a mesma dimensão que o perímetro da bacia, indicando assim, o quanto é circular ou 

alongada uma bacia hidrográfica (GRANELL-PÉREZ, 2001). Portanto os índices obtidos para as 

sub-bacias do Rio Cachoeira não evidenciaram uma forma circular, no entanto não apresentam 

riscos de inundações em dias normais de pluviosidade. Para Alves e Castro (2003) quando o índice 

de circularidade for maior que 0,51 favorece os processos de inundação.  Sendo assim, o índice de 

circularidade das sub-bacias do Rio Cachoeira não ressaltou uma condicionante preponderante nos 

problemas de inundação. 
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MAPA 6: Mapa de índice de circularidade das Sub-bacias do Rio Cachoeira. Elaborado por Conorath, D. G 

& Bertoncini, A. L. S. 
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4.1.3 Fator da Forma (Kf) 

 
Os resultados encontrados para as sub-bacias não são homogêneos, como pode ser visto na 

sub-bacia do Boa Vista, onde apresenta um índice de 0,888, seguido da sub-bacia do Bom Retiro 

com 0,661 e sub-bacia do Mirandinha com  um índice de 0,536 (MAPA 7). Estas sub-bacias 

realmente apresentam problemas com inundação e estão de acordo com este parâmetro 

morfométrico, destacando assim, tendência maior de ocorrência de inundação. O fator da forma 

quanto mais próximo ao índice 1 mais probabilidade de inundação terá, e isto influência 

diretamente na concentração do deflúvio (VILLELA e MATTOS, 1975). As demais sub-bacias de 

acordo com este cálculo morfométrico não apresentam potencial de inundação num dia normal de 

precipitação. 
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MAPA 7: Mapa do fator da forma das sub-bacias do Rio Cachoeira. Elaborado por Conorath, D. G & 

Bertoncini, A. L. S. 
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4.1.4 Densidade de Drenagem (Dd) 

 

A importância deste índice facilita no entendimento do grau de desenvolvimento do 

sistema de drenagem, ou seja, fornece uma indicação da eficiência da drenagem da bacia. A 

densidade de drenagem de todas as sub-bacias do Rio Cachoeira é considerada baixa, pois, segundo 

Christofoletti (1970), os valores menores que 7,5 km/km² indicam baixa densidade de drenagem 

(MAPA 8). De acordo com o Mapa 3 que representa a geologia da Bacia Hidrográfica do Rio 

Cachoeira, a rede de drenagem se estabelece sobre depósitos arenosos, em sua grande maioria, e 

isto determina maior infiltração diminuindo o escoamento superficial, e consequentemente, diminui 

a densidade de drenagem.  
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MAPA 8: Mapa de Densidade de drenagem das sub-bacias do Rio cachoeira. Elaborado por Conorath, D. G 

& Bertoncini, A. L. S. 
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4.1.5 Índice de Sinuosidade (Is) 

 

Este índice é apresentado de forma bem distribuída nas sub-bacias e retrata na sua grande 

maioria canais intermediários, indicando formas transicionais, regulares e irregulares influenciando 

no escoamento da água, pois quanto maior o índice, menor a velocidade do escoamento e, 

consequentemente, menor a influência das enchentes a jusante da sub-bacia e maior é a retenção de 

água no interior delas. Desta forma se destacaram com índice entre 1 e 2 as sub-bacias do Boa 

Vista, Itaum Açú, Bucarein, Jaguarão,  Mathias, Mirandinha e Cachoeira e Itaúm Mirim 

considerando-as assim como intermediárias. Porém a sub-bacia do Estuário, Morro Alto e Bom 

Retiro tiveram índice acima de 2, caracterizando-se como um canal sinuoso (MAPA 11). Portanto, 

predominam os canais retilíneos, pois, somente o canal da sub-bacia do Estuário apresentou um 

índice elevado de sinuosidade, caracterizando-a como meandrante.  
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MAPA 9: Mapa do Índice Sinuosidade das Sub-bacias do Rio Cachoeira. Elaborado por Conorath, D. G & 
Bertoncini, A. L. S. 
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4.1.6 Mapa de Suscetibilidade 

 

Segundo Souza (2005), existem vários autores que encontraram fortes correlações entre os 

parâmetros morfométricos de bacias de drenagem e sua suscetibilidade em desenvolver inundações. 

Sendo assim, buscou-se levantar os parâmetros morfométricos das sub-bacias do Rio Cachoeira. 

Foram considerados para produzir o mapa de suscetibilidade os seguintes parâmetros 

morfométricos: ordem, área, comprimento do canal principal, fator da forma, densidade de 

drenagem, índice de sinuosidade e índice de circunferência. Conforme apresentado na tabela 9, os 

resultados dos parâmetros morfométricos para as 11 sub-bacias mostraram que a menor área 

encontrada foi a sub-bacia do Mirandinha com 2.34 Km², sendo considerado de 1ª ordem, 

perímetro de 9,66 Km e comprimento do canal principal de 2,09 km. No entanto, a maior bacia é a 

sub-bacia do Itaum Açú, sendo considerada de terceira (3ª) ordem, com área total de 15,09 km² e 

apresentando um perímetro de 27,69 km, tendo um comprimento do canal principal de 7,01 km. As 

sub-bacias são divergentes umas das outras em áreas e nos resultados dos parâmetros 

morfométricos encontrados, porém há 4 sub-bacias de primeira (1ª) ordem, um de (4ª) quarta 

ordem, 3 sub-bacia de segunda (2ª) ordem e 3 sub-bacia de terceira (3ª)  ordem conforme  tabela 9. 

No entanto, há vários resultados encontrados que aproximam da escala de suscetibilidade de perigo 

hidrológico. Sabendo que cada parâmetro morfométrico apresenta uma variação de valores que 

dependem das características de cada sub-bacia. A tabela 10 mostra os resultados obtidos para a 

classificação das suscetibilidades morfométricas das Sub-bacias, conforme metodologia adotada, e 

o Mapa 12 representa os resultados alcançados. 

 

       Tabela 10: Suscetibilidade Morfométrica das Sub-bacias do Rio Cachoeira. 

Elaborado: Conorath, D. G. 
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MAPA 10: Mapa de Suscetibilidade das Sub-bacias do Rio Cachoeira. Elaborado por Conorath, D. G & 

Bertoncini, A. L. S. 
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Analisando os resultados das tabelas 9 e 10, conclui-se que os parâmetros que mais 

controlam as variações de suscetibilidade morfométricas nas sub-bacias analisadas são: densidade 

de drenagem (Dd), o tamanho das bacias (ordem – O; área – A e comprimento do canal principal - 

L), Índice de Circunferência e Índice de Sinuosidade. Essas tendências estão de acordo com as 

encontradas na literatura.  Assim sendo, as Sub-bacias que obtiveram maior número de pontos, 

foram as do Cachoeira, Bucarein, Itaùm Mirim e Estuário com 14 pontos. A sub-bacia que obteve a 

menor pontuação foi a Sub-bacia do Mirandinha com 10 pontos. Embora o fator da forma tenha 

sido razoável como indicador de escoamento de águas, conforme encontrado na literatura, a soma 

dos demais parâmetros encontrados, classificou-a como uma Sub-bacia de suscetibilidade muito 

baixa.  

A homogeneização dos parâmetros morfométricos trouxe equilíbrio entre um parâmetro e 

outro para Bacia Hidrográfica do Rio Cachoeira, embora a análise individualizada possa ser 

divergente, quando se faz uma análise do todo, e realiza-se uma integração entre estes parâmetros 

conforme metodologia adotada, os resultados se coadunam com os respaldos apresentados na 

literatura. Os resultados adquiridos são satisfatórios e permitem uma visualização rápida dos 

potenciais de inundação, lembrando que os fatores apresentados aqui, levaram em conta apenas os 

parâmetros morfométricos. A bacia Hidrográfica do Rio Cachoeira sofre influência também da 

maré, além da grande taxa de impermeabilização do solo, e somando estas outras condicionantes 

com os parâmetros morfométricos em dias de precipitação, a suscetibilidade de inundação 

aumentará ainda mais. 

4.2 Análise Arc Hydro Tools 

 

Os resultados obtidos com o Arc Hydro Tools foram essenciais para realizar os cálculos 

morfométricos e auxiliar na definição das Sub-bacias do Rio Cachoeira. A sequência metodológica 

adotada está descrita no capítulo 3. No entanto, os produtos adquiridos nesta ferramenta, tiveram 

que passar por um ajuste, e para isto foi utilizado o módulo editor do ArcGis, pois sendo a Bacia 

Hidrográfica do Rio Cachoeira muito urbanizada, a rede de drenagem principal saiu interrompida 

(MAPA 12), sendo assim, a vetorização da rede de drenagem foi executada com auxílio das 

ortofotos numa escala de 1:2000.  Além disso, quando realizada a extração das sub-bacias, foram 

encontrados problemas na caracterização das redes de drenagem, entretanto, a geração da rede de 

drenagem na extensão Arc Hydro Tools é subjetiva e depende do número de células (threshold) 

executadas pelo usuário. Para Costa (2008, p. 84) a determinação da acumulação de fluxo 

(threshold) é utilizada por vários autores como um valor atribuído sem um argumento comprovado, 

simplesmente com uma revisão de literatura que, geralmente, não considera uma base cartográfica 

oficial, podendo ocasionar erros na caracterização do dimensionamento hidrológico. Além disso, a 
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escala de obtenção do MDE na literatura, encontra-se com definição somente para escala de 

1:24000, 1:100000, 1:250000 e 1:1000000, sendo que nas escalas mencionadas,  destacam-se 

algumas sugestões nos tamanhos das células, que deveriam respeitar um padrão de 30m, 60m, 

100m, 1Km respectivamente, (MAIDMENT 2001, APUD MARCELLINI 2002). Lembrando que 

para a presente bacia, o MDE apresenta uma escala de 1:4000 e o tamanho da célula é de 2m. 

 

 
MAPA 11: Mapa das diferenças de drenagem entre a vetorizada e a automatizada 

pelo Arc Hydro Tools. Elaborado: Conorath, D. G. 
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4.2.1 Direção de Fluxo 

 

Seguindo com a sequência adotada para a presente pesquisa, o primeiro passo, foi obter o 

MDE para dar entrada no módulo Arc Hydro Tools dentro do ambiente SIG (Sistema de 

Informação Geográfico) no ArcGis, pois os produtos obtidos dependem um do outro, para resultar 

nas respostas seguintes. Desta forma, com a entrada do MDE, passando pela filtragem no Fill Sink, 

pôde-se obter o mapa de direção de fluxo da Bacia Hidrográfica do Rio Cachoeira (MAPA 12). Os 

resultados apresentados seguem o método D8, conforme já explicado no capítulo três. 

 

 

MAPA 12: Mapa de direção do fluxo. Elaborado por Bertoncini, A. L. S & 

Conorath, D. G. 
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4.2.2 Acumulação de Fluxo 

 

O próximo passo é apenas entrar com o mapa de direção de fluxo obtido e aplicar o 

comando direção de fluxo do Arc Hydro Tools para abstrair o resultado do mapa de acumulação do 

fluxo (MAPA 13). Pois esta etapa reflete a quantidade de células que estão à montante de um 

determinado ponto, e para onde elas convergem, tendo assim a formação dos rios.  

 

 

MAPA 13: Mapa de Acumulação do Fluxo. Elaborado por Bertoncini, A. L. S & 

Conorath, D. G. 
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4.2.3 Definição da Drenagem 

 

Este passo precisa não apenas da entrada do mapa de acúmulo de fluxo já gerado, como 

também da definição do número de threshold. Neste trabalho foi considerado um valor de 

14.556.128 de células para bacia Hidrográfica do Rio Cachoeira como um todo (MAPA14). 

 

 

MAPA 14: Mapa de definição de drenagem. Elaborado: Conorath, D. G. 
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4.2.4 Segmentação da Drenagem  

 

Neste ponto é criada uma grade de segmentos dos cursos de água, cada curso de água é 

diferenciado na junção de dois outros cursos de água (MAPA 15), conforme explicado no capítulo 

três. Sendo fundamental abstrair este resultado, pois é através da malha de drenagem que se adquire 

as respectivas bacias delimitadas automaticamente a partir do reconhecimento de uma confluência 

ou bifurcação. 

 

 

MAPA 15: Mapa de segmentação da drenagem. Elaborado: Conorath, D. G. 
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4.2.5 Delimitação da Grade (Grid) de Captação 

 

Para executar e obter a delimitação da grade de captação é preciso ter o acúmulo de fluxo e 

o segmento de drenagem, para auferir esta delimitação, sendo assim, adquire-se o resultado em 

formato raster das sub-bacias, e para cada sub-bacia criada tem-se um curso da água (MAPA 16). 

 

 

MAPA 16: Mapa da delimitação da grade de captação das sub-bacias. Elaborado: Conorath, D. G. 
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4.2.6 Delimitações das Sub-bacias 

 

Esta função possibilita transformar o mapa das delimitações da grade de captação das sub-

bacias em formato vetorizado, tendo uma sub-bacia para cada curso de água (MAPA 17). 

 

 

MAPA 17: Mapa das sub-bacias vetorizadas. Elaborado: Conorath, D. G. 
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4.2.7 Correções Necessárias 

 

O MDE utilizado para a modelagem da Bacia Hidrográfica do Rio Cachoeira teve que 

passar por algumas correções necessárias. Sabendo que o MDE representa os valores de elevação 

da superfície, algumas feições são interpretadas erroneamente, como pontes, edificações e árvores. 

Portanto, o suporte empregado para realizar as devidas correções foi baseado nas fotografias aéreas 

e nas curvas de nível. 

 A ilustração da Figura 41 retrata que o sistema considerou uma ponte como divisor de água 

da sub-bacia (roxo), porém não representa a realidade da mesma. Assim, em verde, foi feita a 

edição do polígono, acompanhando as elevações e a forma das vertentes representadas pelas curvas 

de nível, elaboradas com um espaçamento vertical de 1 m para corrigir áreas mais planas. 

 

 

Figura 41: Representações das correções executadas. Elaborado: Conorath, D. G & Bertoncini, A. L. S. 
 

O mesmo aconteceu em outras situações (FIGURA 42), onde devido ao fato de apresentar 

uma altimetria mais elevada da extensão Arc Hydro Tools considerou como divisor de água o topo 

de um edifício. Nesse caso também foi realizada a edição do polígono, utilizando as fotografias 

aéreas para identificar a problemática da área e as curvas de nível (espaçamento vertical de 5 

metros) para a correção. 

Sub-bacia em roxo 
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Figura 42: Ilustração dos problemas e as correções realizadas. Elaborado: Conorath, D. G. 

 

Para a extração da drenagem, o sistema também apresentou problemas semelhantes devido 

aos mesmos fatores citados anteriormente. Nesse caso (FIGURA 43), é possível identificar que 

devido à retilinização do canal e obras de drenagem, como diques e terraplanagens, a drenagem 

obtida (em azul escuro) respondeu de maneira diferente e foi necessária a vetorização do canal (em 

azul claro). A drenagem apresentou resultados coerentes com as características topográficas do 

terreno somente nas áreas menos urbanizadas. 

 

Figura 43: Problema na rede de drenagem do Arc Hydro Tools e as correções realizadas. Elaborado por 

Conorath, D. G & Bertoncini, A. L. S. 

Edifício e a delimitação 
(verde) do Arc Hydro Tools. 

Drenagem do Arc 
Hydro Tools. 
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Com os problemas encontrados na drenagem e na delimitação das sub-bacias, foi 

necessário ajustar cada sub-bacia através da curva de nível no módulo editor, obtendo-se como 

produto final o mapa das sub-bacias do Rio Cachoeira (MAPA 18). 

 

  
MAPA 18: Sobreposição do mapa adquirido com o Arc Hydro Tools e o mapa corrigido. Elaborado: 

Conorath, D. G. 

Linhas corrigidas 
pelo módulo 

Editor. 
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4.2.8 Extração das Sub-bacias 

 

Os ajustes realizados no mapa da Bacia Hidrográfica do Rio Cachoeira possibilitaram 

extrair cada sub-bacia e efetuar as sequências automatizadas para cada uma, porém as linhas de 

drenagem, o acúmulo de fluxo e a hierarquização foram realizados de forma individual diferindo da 

representação real, quando confrontados com os produtos alcançados da bacia como um todo. 

Porém, algumas analogias foram realizadas com os mapas de acúmulo do fluxo, sendo elas feitas 

com apoio de fotos obtidas na Internet, como também a utilização do Google Earth, corroborando 

com os pontos inundados e sua relação com o acúmulo de fluxos obtidos, conforme mapas: 19, 20, 

21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29. 

                   

            MAPA 19: Sub-bacia do Boa Vista.                              MAPA 20: Sub-bacia do Morro Alto. 

                                                 

                 
          MAPA 21: Sub-bacia do Bom Retiro.                           MAPA 22: Sub-bacia do Bucarein. 
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          MAPA 23: Sub-bacia do Cachoeira.                               MAPA 24: Sub-bacia do Jaguarão.       
 

        

          MAPA 25: Sub-bacia do Mirandinha.                MAPA 26: Sub-bacia do Itaum Mirim. 
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          MAPA 27: Sub-bacia do Estuário.                                  MAPA 28: Sub-bacia do Itaum Açú.                        

 

 

                                                   MAPA 29: Sub-bacia do Mathias. 

 

Os mapas representam o acúmulo de fluxo para cada sub-bacia em uma determinada área do rio. 

Porém, não corresponde com a quantidade da rede de drenagem existente, pois a bacia em si, 

apresenta uma rede de drenagem pobre. Para Costa (2008, pg. 95), uma bacia hidrográfica muito 
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plana e com declividades próximas a zero, exigem um número maior de células contribuintes para a 

geração de uma rede de drenagem, podendo inclusive limitar o uso da delimitação automática para 

bacias essencialmente planas na obtenção de micro- drenagens. Sendo assim, a Bacia Hidrográfica 

do Rio Cachoeira apresenta estas características, planas e com pouca declividade.  

As respostas obtidas para os mapas de acúmulo do fluxo das sub-bacias puxaram as estradas e ruas 

e não um curso de água, e consequentemente refletiram diretamente na rede de drenagem, porém, 

realizando uma pesquisa com as áreas que apresentaram acúmulo de fluxo que coincidiram com as 

vias, e não com a micro- drenagem, pode-se ratificar que são estradas ou ruas que inundam. Para 

isto, aplicou-se uma sobreposição dos mapas de acúmulo do fluxo, e uma transparência de 50% 

sobre as imagens do mosaico de ortofotos da bacia, e com a ajuda do Google Earth, pôde-se 

verificar o nome das ruas, em seguida, procurou-se imagens que pudessem mostrar se são vias que 

acumulam água ou não, sendo assim, as representações adquiridas tiveram incidência de 100% 

(FIGURAS, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. 

  

 

Figura 44: Sobreposição do mapa de Acúmulo do fluxo na sub-bacia do Cachoeira  sobre o mosaico de 

ortofotos. Elaborado: Conorath, D. G. 

 
 

Este ponto mostra que o acúmulo do fluxo está representando uma via, e não um curso de 

água, no entanto, esta área pertence à sub-bacia do Cachoeira que se destaca pelo alto índice de 

urbanização. Sabendo que para gerar automaticamente o acúmulo do fluxo de uma determinada 

área é preciso ter o mapa de direção de fluxo, que responde a oito possíveis direções que os cursos 

de águas poderão correr, e isto só é possível, devido à entrada do MDE (Modelo Digital de 

Vias 

Fonte: http://www.vivaobairrosan  

toantoniojlle.blogspot.com/.  
Acessado: 26/01/2012. 

 

Rua João Vogelsanger, esquina 

com a Rua Guia Lopes/ Bairro 

Santo Antonio. 
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Elevação), ou seja, depende exatamente da declividade do terreno para se obter o mapa de fluxo de 

direção e consequentemente o mapa de acúmulo do fluxo. 

 

 

 

 

Figura 45: Sobreposição do mapa de Acúmulo do fluxo na sub-bacia do Cachoeira  sobre o mosaico de 

ortofotos. Elaborado: Conorath, D. G. 

 

Neste ponto observado (FIGURA 45), o acúmulo do fluxo também coincidiu com a 

caracterização do fenômeno de inundação, apresentado na sub-bacia do Cachoeira, conforme foto 

ao lado.   

 

 

Figura 46: Sobreposição do mapa de Acúmulo do fluxo na sub-bacia do Cachoeira  sobre mosaico de 

ortofotos. Elaborado: Conorath, D. G. 

     Rua. V. Pref. Luiz Carlos Garcia/ 

Bairro Costa e Silva. 

 

Vias 

Fonte:http://www.youtube.com/watch?v=kaDOj7

bvBF8. Acessado dia 

26/01/2012. 

Vias 

Rua Marcilio Dias/Bairro 

Santo Antonio. 

Fonte:http://www.youtube.com/watch?

v=ZNdkwFoUMmo. Acessado dia 
26/01/2012. 

http://www.youtube.com/watch?v=kaDOj7bvBF8
http://www.youtube.com/watch?v=kaDOj7bvBF8
http://www.youtube.com/watch?v=ZNdkwFoUMmo
http://www.youtube.com/watch?v=ZNdkwFoUMmo
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A figura 46 retrata o mesmo problema, onde o acúmulo do fluxo está diretamente na via, 

sendo representado como se fosse um curso da água, mas não é. Foi encontrado um vídeo no you 

tube que mostra o problema da inundação e é justamente nesta rua, como evidenciado pela imagem 

ao lado. 

A sub-bacia do Jaguarão também apresentou o mesmo problema, como verificado na figura 

47, coincidindo com os pontos de inundação.  

 

 

 

Figura 47: Sobreposição do mapa de Acúmulo do fluxo da Sub-bacia do Jaguarão sobre o mosaico de 

ortofotos. Elaborado: Conorath, D. G. 

 

 

Figura 48: Sobreposição do mapa de Acúmulo do fluxo da Sub-bacia do Morro Alto sobre o mosaico de 

ortofotos. Elaborado: Conorath, D. G. 

Via

s 

Rua Porto União/Bairro 
Anita Garibaldi. 

Fonte:http://www.youtube.com/watch?v=5QupF

QE-LA4&feature=related. Acessado dia 

26/01/2012. 

Rua dos Atletas, esquina com 

a Rua Timbó/bairro América. 

Rua Timbó/ Bairro América. 

 

Rua Jaraguá/Bairro America. 

 

Fontes:http://www.ndonline.c

om.br/Joinville/Joinville.Ace

ssado dia 26/01/2012. 

 

 

Fonte:http://www.gazetadejoinville.com.br

/site/archives.Acessado26/01/2012. 

 dia 26/01/2012 

 Fonte:http://www.universal

sc.org.br/noticias/54. 

Acessado dia 26/01/2012. 

http://www.youtube.com/watch?v=5QupFQE-LA4&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=5QupFQE-LA4&feature=related
http://www./
http://www.gazetadejoinville.com.br/site/archives
http://www.gazetadejoinville.com.br/site/archives
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Na sub-bacia do Morro Alto, também houve problemas com inundações, justamente por 

onde a linha de acúmulo do fluxo é identificada, sendo que não está representando um curso de 

água e sim uma rua, pois a linha em azul, destacada na figura 48, corresponde o canal principal da 

sub-bacia do Morro Alto, e pelas imagens pode-se verificar o problema de inundação. Para 

corroborar com esta afirmação, a prefeitura de Joinville apresentou um mapa de identificação de 

inundação nesta área (FIGURA 49) onde os pontos em vermelho, identificam os problemas com as 

enchentes justamente na rua citada na figura acima. 

 

 

Figura 49: Áreas que estão recendo investimento para controle a inundação. Fonte:    

http://www.portaljoinville.com.br/v3/nossobairrotem/news/read/12686. Acessado em 26/01/2012. 

 
 

Outro ponto que se obteve imagem para analisar o acúmulo do fluxo, foi na Rua Rio 

Grande do Sul, no bairro Anita Garibaldi (FIGURA 50), onde o acúmulo de fluxo se destacou, e 

este ponto, conforme imagem ao lado, é passível de sofrer com alagamento e inundações.  

 

 

Figura 50: Sobreposição do mapa de Acúmulo do fluxo na Sub-bacia do Jaguarão sobre o mosaico de 

ortofotos. Elaborado: Conorath, D. G. 

Rua Timbó. 

Fonte:http://www.universalsc.org.br/not

icias/54-destaques-diarios/1218. 

Acessado dia 26/01/2011. 

Rua Rio Grande do Sul/ 

Bairro Anita Garibaldi. 

Vias 

http://www.portaljoinville.com.br/v3/nossobairrotem/news/read/12686.%20Acessado%20em%2026/01/2012
http://www.universalsc.org.br/noticias/54-destaques-diarios/1218
http://www.universalsc.org.br/noticias/54-destaques-diarios/1218
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Também foram verificados os pontos de inundação na área central da cidade de Joinville 

(FIGURA 51), onde a Rua Nove de Março com a Rua dos Príncipes sofre periodicamente com este 

fenômeno, sendo assim, o mapa de acúmulo do fluxo mostrou justamente estes pontos críticos, 

sendo que a área destacada, não é de nenhum curso de água e sim de uma via. 

 

  

 

 

Figura 51: Sobreposição do mapa de Acúmulo do fluxo na Sub-bacia do Mathias sobre o mosaico de 

ortofotos. Elaborado: Conorath, D. G. 

 

As comparações realizadas mostraram que os problemas com as inundações coincidem com 

a linha de acúmulo do fluxo, embora não estejam sobre um rio ou curso de água, como apresentado 

na literatura.  

Seguindo a sequência lógica do Arc Hydro Tools para obtenção das sub-bacias, o número 

da rede drenagem aumenta, e isso acontece devido os resultados do acúmulo do fluxo, pois este 

produto dará entrada para gerações das linhas de drenagem, sendo assim, as vias (ruas, estradas) 

acabam sendo consideradas como micro drenagem, distorcendo as linhas de drenagem (MAPA 30), 

porém as comparações realizadas com o acúmulo do fluxo foram propositais, devido haver uma 

grande coincidência das linhas de acúmulo do fluxo com as ruas que apresentam problemas de 

inundações na cidade de Joinville. 

 

Rua Nove de Março/ Área Central de 

Joinville. 

Rua dos Príncipes/ Área 

Central de Joinville. 

Fonte:http://www.ndonline.com.br/joinville/n

oticias/21840-volta-a-alagar-em-oinville.html. 

Acessado em 27/01/2012. 

 

Fonte:http://picasaweb.google.com/10

9725556204235291871/EnchentesJoi

nville. Acesso em 27/01/2012. 

http://www.ndonline.com.br/joinville/noticias/21840-volta-a-alagar-em-oinville.html
http://www.ndonline.com.br/joinville/noticias/21840-volta-a-alagar-em-oinville.html
http://picasaweb.google.com/109725556204235291871/EnchentesJoinville
http://picasaweb.google.com/109725556204235291871/EnchentesJoinville
http://picasaweb.google.com/109725556204235291871/EnchentesJoinville
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MAPA 30: Rede de dremagem obtido com o Arc Hydro Tools. Elaborado: Conorath, D. G 

 

Sabendo que para determinar o primeiro passo no Arc Hydro Tools é preciso ter o MDE 

(Modelo Digital de Elevação) como produto inicial, e a partir deste produto, segue-se uma rotina de 

sequências lógicas, onde um produto depende do outro, deste modo, o primeiro resultado adquirido 

é o traçado da direção de fluxo do canal hídrico, conforme explicado no capitulo três. Sendo a 

declive do terreno, o fator principal para aquisição deste produto no Extensão Arc Hydro Tools, 

pois a água segue o caminho de menor esforço, neste caso o de maior declividade. Entretanto, a 

ferramenta flow acumulation (acúmulo de fluxo) determina por onde o fluxo hídrico irá se 

acumular, permitindo a extração da rede de drenagem e a delimitação automática da bacia 

hidrográfica. Este processo compara cada célula raster com seus vizinhos e determina através dos 

dados do flow direction quantas células fluem para a primeira, realizando este cálculo para todas as 

células, determinando assim, por onde a água escoa e pode ser concentrada. Diante disso, inferiu-se 

que a utilização do MDE adquirido por varredura a laser, poderá contribuir na verificação de ruas e 

estradas em áreas urbanas suscetíveis a inundação, pois os resultados discutidos apontam essas 

possibilidades, lembrando que as análises realizadas, não foram possíveis para todas as sub-bacias, 

devido não ter imagens que pudessem relatar as evidências encontradas.  

O software Arc Hydro Tool é uma ferramenta para delimitação de bacia hidrográfica, sendo 

que as linhas de drenagem, a hierarquização dos canais e o acúmulo de fluxo, estão ligados entre si, 

Ruas 
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por isso, quando realizado o levantamento da delimitação de uma bacia hidrográfica, deve-se ter 

alguns cuidados, como por exemplo, fazer comparações entre os resultados obtidos no Arc Hydro 

Tools com imagens ou hidrografia oficial existente da área em estudo, para não obter um produto 

que não condiz com a realidade, é por isso que, para a Bacia Hidrográfica do Rio Cachoeira, não 

foram considerados os produtos de drenagem das sub-bacias individualizas, obtidas pelo Arc Hydro 

Tools, pois conforme exposto acima, o produto acúmulo do fluxo não representou um curso de 

água, e sim uma rua. Diante disso, executou-se a vetorização dos cursos de águas da bacia como 

um todo. No entanto, os resultados apresentados nas áreas inundáveis das sub-bacias, mostraram 

que a ferramenta Arc Hydro Tools pode ser utilizada como ferramenta de auxílio no planejamento 

urbano, pois aponta as ruas suscetíveis a alagamento ou inundação, sendo importante para gestão 

territorial, pois alerta os órgãos públicos para tal fenômeno.  

As afirmações destacadas podem ser incipientes ainda, para esse outro potencial do Arc 

Hydro Tools, pois não há trabalhos na literatura que afirmem essa possibilidade, além disso, esse 

viés discutido, não foi analisado com MDE de escala menores, pois o MDE utilizado, apresenta um 

pixel 2m e uma escala de 1:4000. Porém, os resultados encontrados com esta escala, podem 

representar uma análise das ruas suscetíveis ao alagamento, pois o produto gerado depende da 

declividade do terreno, sugerindo assim, por onde poderá haver acúmulo de fluxo. 

Em suma, os resultados adquiridos com o Arc Hydro Tools auxiliaram na delimitação das 

sub-bacias. Embora fosse necessário realizar alguns ajustes para representar fidedignamente a área 

estudada, os resultados morfométricos dependeram justamente da criação das sub-bacias, por isso, 

optou-se em vetorizar os cursos da água da Bacia Hidrográfica do Rio Cachoeira, para não cometer 

erros apresentado pela limitação da ferramenta, pois como já relatado acima, em uma bacia muito 

plana e com pouca declividade, deve-se ter preocupações com os resultados adquiridos e para isso, 

é importante buscar auxílios de mapas oficiais ou qualquer outro meio que subsidie uma avaliação 

do produto obtido, para validar os resultados. Entretanto, não se pode fazer uma comparação mais 

aprofundada da extensão Arc Hydro Tools, devido à falta de ilustrações para outras áreas das sub-

bacias, como também, analisar tal informação com MDE de resoluções espaciais maiores, sendo 

assim, considerou-se como um estudo preliminar o acúmulo do Fluxo e as vias que apresentaram 

problemas de inundação ou alagamento. 
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4.3  MODELAGEM HIDROLÓGICA 

 

Os resultados obtidos na modelagem hidrológica com o software HEC-HMS, foram 

considerados satisfatórios. Embora os dados que pudessem auxiliar a calibração da modelagem não 

tenham sido adquiridos, os resultados alcançados expressaram um ajuste apropriado, sendo assim, 

os parâmetros utilizados para realização da modelagem estão dentro do padrão descrito na literatura 

(TABELA 11), conforme descrito no capitulo 3.  

Construíram-se três cenários com precipitação diferenciada para cada sub-bacia 

(TABELA 12), resultando em diferenças de vazão para cada uma. Optou-se em plotar os dados 

alcançados em planilhas do Excel, para facilitar o entendimento dos resultados, porém os gráficos 

gerados pelo HEC-HMS para cada Sub-bacia encontram-se nos apêndices (II, III, IV) 

respectivamente. 

 

Tabela 11: Parâmetros Utilizados para Cada Sub-bacia. Elaborado: Conorath, D. G. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Tabela 12: Precipitações Utilizadas para Diferentes Cenários no Modelo HEC-HMS. Fonte: Estação 

Metereológica da UNIVILLE. 

 

 

Os resultados alcançados na modelagem hidrológica para cada sub-bacia correspondem a 

quatro dias de precipitação, portanto, o software calcula uma média de precipitação e extrapola 

para os quatro dias informados.  As respostas auxiliam no entendimento das vazões de cada sub-

bacia para os diferentes graus de impermeabilização das mesmas.  

Sub-bacia      Initial loss  

         (mm) 

Constant Rate 

(mm/hr) 

Impermeabilização 

Cachoeira 5.08 3.81 53.08 

Bom Retiro 5.08 3.81 69.23 

Mirandinha 5.08 3.81 54.27 

Morro Alto 5.08 3.81 56.12 

Mathias 5.08 3.81 64.12 

Jaguarão 5.08 3.81 56.85 

Bucarein 5.08 3.81 67.17 

Itaum Açú 5.08 3.81 45.46 

Itaum Mirim 5.08 3.81 41.77 

Estuário 5.08 1.25 50.17 

Boa Vista 5.08 1.25 41.7 

DIAS NOVEMBRO/2008 DIAS JANEIRO/2007 DIAS FEVEREIRO/2008 

19 20.3 (mm) 26 2.1 (mm) 7 9.7(mm) 

20 83.8 (mm) 27 9.7 (mm) 8 12.5(mm) 

21 89.8 (mm) 28 44.1(mm) 9 13.7(mm) 

22 247.3(mm) 29 99.4(mm) 10 16.4(mm) 
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4.3.1 Resultado da Validação da Modelagem Hidrológica 

 

Para a validação da modelagem realizado no software HEC-HMS foram considerados 

informações de precipitação e vazão observada, tendo como base o Coeficiente de Nash (R
2
). Os 

resultados da validação foram satisfatórios, onde Gottschalk & Motovilov (2000), apud Mello et al. 

(2007) afirma que valores encontrados acima de 0,75 podem ser classificados como um modelo 

adequado. Para os valores utilizado na pesquisa obteve-se um Coeficiente de Nash (R
2
) de 0,9998 

Tabela 13 e ilustrado na Figura 52. 

 

Tabela 13: Tabela dos dados utilizados para validação. 

 

DATA Q max ob. (m³/s)Q max calc. (m³/s) R² 

14/12/2009 3,14 3,20 0,9998

26/07/2010 3,38 3,20

09/12/2010 5,36 5,10

25/02/2011 0,66 1,40

29/04/2011 2,83 2,40

05/11/2011 2,82 2,70  

 

 

 

Figura 52: Gráfico da representação da validação pelo R². 

 

4.3.2 Simulação do Primeiro Cenário Com Precipitação de Janeiro de 2007 

 

A primeira simulação realizada no modelo HEC-HMS correspondeu ao mês de janeiro de 

2007. O modelo simulou uma média de precipitação de 53.60 mm, embora a precipitação do dia 11 

de janeiro contabilizou 99.4mm. Os resultados apresentados (TABELA 14) mostram uma vazão 
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mais alta nas sub-bacias, Bucarein, Itaum Açú, Cachoeira e Jaguarão. As perdas por infiltração ou 

por outros processos foram menores em quase todas as sub-bacias em relação ao escoamento que 

foi maior, exceto a sub-bacia do Itaum Açú e Itaum Mirim que apresentaram uma perda maior. As 

sub-bacias do Bom Retiro, Bucarein e Mathias foram as que tiveram alto índice de escoamento, 

isso está caracterizado pela alta taxa de impermeabilização que apresentam. 

 

Tabela 14: Resultados obtidos de Vazão, Infiltração, Runoff com uma  

Precipitação média 53,60 (mm) dado pelo HEC-HMS. Elaborado: Conorath, D. G 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

A energia de vazão que atingiram o canal principal do Rio Cachoeira, representados pelas 

junções (TABELA 15), são maiores, sendo que os mesmos oscilam de acordo com a precipitação. 

As junções 8, 9, 11 são as que mais se destacam por estarem dentro da área central da Cidade de 

Joinville, e isto traz sérios problemas de inundação, pois é aí que se concentra a maior parte das 

águas advindas das sub-bacias. No exutório da bacia hidrográfica, a vazão é mais elevada (MAPA 

31) assim a alta taxa de impermeabilização dificulta a infiltração e acelera o escoamento.  

Comparando cada sub-bacia apresentada pelo mapa 31, observa-se que o processo de 

urbanização, provocou alterações significativas nos canais dos rios e isto, reduz a capacidade de 

escoamento pelo leito natural, fazendo com que em dias de precipitação elevadas as águas ocupem 

as margens que se encontram atualmente ocupadas por edificações pela população. 

Sub-bacias Área vazão (m³/s) Loss (mm) Runoff (mm) 

Cachoeira 11.19 4.7 25.15 27.99 

Bom_Retiro 5.07 2.9 16.49 36.61 

Mirandinha 2.34 1.1 24.51 28.80 

Morro Alto 7.59 3.3 23.52 29.52 

Mathias 2.85 1.6 18.99 34.28 

Jaguarão 8.97 4.1 23.13 30.01 

Bucarein 11.06 5.9 17.60 35.40 

ItaumAcú 15.09 5.3 29.23 23.88 

ItaumMirim 7.9 2.7 31.21 22.05 

Estuário 5.64 3.4 19.75 33.42 

Boa Vista 4.7 2.6 23.11 30.06 
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Tabela 15: Dados Gerais de Vazão e Volume de Água. Elaborado: Conorath, D. G. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

Elementos da 

Modelagem 

Volume (1000m³) Vazão (m³/s) 

cachoeira 313.2 4.7 

bom_retiro 185.6 2.9 

Junction-5 498.8 7.6 

Reach-5 496.8 7.5 

mirandinha 67.4 1.1 

Junction-6 564.2 8.5 

Reach-6 563.2 8.5 

morro_alto 224.1 3.3 

Junction-7 787.3 11.9 

Reach-7 785.2 11.9 

mathias 97.7 1.6 

Junction-8 882.9 13.3 

Reach-8 880.0 13.2 

jaguarao 269.2 4.1 

Junction-9 1149.2 17.2 

Reach-10 1147.1 17.2 

Bucarein 391.5 5.9 

Junction-11 1538.6 22.9 

Reach-32 1531.3 22.8 

itaum_acu 360.3 5.3 

itaum_mirim 174.2 2.7 

Junction-17 534.4 7.9 

Reach-1 531.7 7.8 

estuario 188.5 3.4 

Junction-30 2251.5 33.8 

Reach-33 2244.8 33.7 

boa_vista 141.3 2.6 

Junction-36 2386.0 36.1 

Reach-38 2382.9 36.3 

Sink-1 2382.9 36.3 
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MAPA 31: Mapa do cenário de vazão de Janeiro de 2007. Elaborado por Conorath, D. G & Bertoncini, A. L. 

S. 
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4.3.3 Simulação do Segundo Cenário Com Precipitação de Fevereiro de 2008 

 

Para o segundo cenário estabelecido, os dados obtidos mostraram uma variação de vazão 

entre as sub-bacias, assim como perdas pela infiltração e escoamento superficial (TABELA 16) 

para mesma chuva simulada. Os resultados mostraram que sete sub-bacias tiveram mais 

escoamento superficial do que perda pela infiltração, exceto as sub-bacias localizadas a jusante da 

bacia Hidrográfica do Rio Cachoeira, que tiveram uma taxa de maior infiltração, como por 

exemplo: sub-bacia do Itaum Mirim, Itaum Açú e Boa Vista e Estuário. Porém, as sub-bacias que 

apresentaram maior escoamento superficial foram: Bom Retiro, Bucarein e Mathias. 

 

Tabela 16: Resultados obtidos de Vazão, Infiltração, Runoff com uma  

Precipitação média 13.68 mm dado pelo HEC-HMS. Elaborado: Conorath, D. G. 

 

As sub-bacias que apresentam maiores taxas de impermeabilização foram as que 

apresentaram maior escoamento superficial.  

As chuvas para o segundo cenário foram baixas e refletiram no processo da vazão, assim 

sendo, a vazão encontrada no exutório é mais baixa, porém em relação à bacia como um todo 

apresenta uma vazão mais elevada.  

As junções simbolizam o acúmulo de água das sub-bacias com o Canal principal, à medida 

que se aproxima do exutório o acúmulo de água e vazão aumenta (MAPA 32), devido à 

contribuição das sub-bacias. As áreas mais críticas são as junções, pois representam um acúmulo 

maior e com isso são lugares mais suscetíveis a inundações. Na sub-bacia do Rio Cachoeira isso 

representa um problema na área central da cidade como já explicado, pois se destacam nesta área as 

Sub-bacias Área Vazão (m³/s) Loss(mm) Runoff(mm) 

Cachoeira 11.19 0.6 6.42 7.12 

Bom_Retiro 5.07 0.4 4.21 9.32 

Mirandinha 2.34 0.1 6.25 7.34 

Morro_alto 7.59 0.4 6.00 7.50 

Mathias 2.85 0.2 4.85 8.74 

Jaguarao 8.97 0.5 5.90 7.64 

Bucarein 11.06 0.8 4.49 9.00 

ItaumAcú 15.09 0.7 7.46 6.06 

ItaumMirim 7.9 0.3 7.96 5.61 

Estuário 5.64 0.3 6.82 6.74 

Boa Vista 4.7 0.2 7.97 5.57 
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junções 8, 9, 11 representado na tabela 17, destacando assim, maior perigo de enchentes em dias 

com precipitação elevada. 

 

Tabela 17: Dados Gerais de Vazão e Volume de Água. Elaborado: Conorath, D. G. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elementos da Modelagem Volume  

(1000m³) 

Vazão (m³/s) 

Cachoeira 79.7 0.6 

Bom Retiro 47.3 0.4 

Junction-5 126.9 1.0 

Reach-5 126.3 1.0 

Mirandinha 17.2 0.1 

Junction-6 143.5 1.1 

Reach-6 143.1 1.1 

Morro Alto 57.0 0.4 

Junction-7 200.1 1.5 

Reach-7 199.4 1.5 

mathias 24.9 0.2 

Junction-8 224.3 1.7 

Reach-8 223.2 1.7 

Jaguarão 68.5 0.5 

Junction-9 291.8 2.2 

Reach-10 291.0 2.2 

Bucarein 99.6 0.8 

Junction-11 390.6 3.0 

Reach-32 387.9 3.0 

Itaum Açú 91.5 0.7 

Itaum Mirim 44.3 0.3 

Junction-17 135.8 1.0 

Reach-1 134.9 1.0 

Estuário 38.0 0.3 

Junction-30 560.8 4.3 

Reach-33 558.2 4.3 

Boa Vista 26.2 0.2 

Junction-36 584.4 4.5 

Reach-38 583.2 4.5 

Sink-1 583.2 4.5 
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MAPA 32: Mapa do cenário de vazão de Fevereiro de 2008. Elaborado por Conorath, D. G & Bertoncini, A. 

L. S. 
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O mapa 32 representa as vazões de cada seção do Rio Cachoeira e pode-se verificar no 

canal principal o aumento da vazão, devido o recebimento de águas das sub-bacias a montante ou 

paralelas ao canal.  

4.3.4 Simulação do Terceiro Cenário com Precipitação de Novembro de 2008 

 

Os problemas com inundação neste período foi enorme para a cidade de Joinville, com 

dados de precipitação para quatro dias, o HEC-HMS forneceu vazões diferenciadas para cada sub-

bacia. De acordo com os resultados, as sub-bacias que apresentaram maior índice de vazão são as 

sub-bacias do Bucarein, Itaum Açú e Cachoeira. A perda por infiltração foram maiores nas sub-

bacias do Itaum Açú e Mirim, e se destacaram pelo maior índice de escoamento as sub-bacias do 

Estuário, Bom Retiro, Boa Vista, Bucarein e Mathias (TABELA 18). 

 

Tabela 18: Resultados obtidos de Vazão, Infiltração, Runoff com uma  

Precipitação média 161.77 (mm), dado pelo HEC-HMS. Elaborado: Conorath, D. G. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conforme observado, a taxa de perda de água em quase todas as sub-bacias foram maiores 

em relação ao escoamento e reflete o índice de impermeabilização de cada uma, tendo assim pouca 

infiltração como já destacado no primeiro e segundo cenário. O índice de chuva média calculado 

pelo HEC-HMS para o terceiro cenário foi de 161.77mm.  

Conforme já supracitado nos dois cenários, a vazão aumenta quando as águas das sub-

bacias entram no canal principal, como também o volume de água (TABELA 19), isto se torna um 

problema como já relatado, pois abrange grande parte da área central de Joinville. O período que 

compreende este cenário representa umas das maiores inundações que Joinville já apresentou e que 

trouxe prejuízos econômicos significativos para a cidade. 

. 

Sub-bacias Área vazão (m³/s) Loss(mm) Runoff(mm) 

Cachoeira 11.19 6.1 75.83 81.92 

Bom_Retiro 5.07 3.7 49.73 107.65 

Mirandinha 2.34 1.3 73.90 85.38 
Morro Alto 7.59 4.4 70.91 85.97 
Mathias 2.85 2.0 57.27 101.64 
Jaguarão 8.97 5.3 69.73 88.01 
Bucarein 11.06 7.7 53.06 103.40 
ItaumAcú 15.09 7.0 88.14 69.31 
ItaumMirim 7.9 3.4 94.11 64.66 
Estuário 5.64 4.8 41.26 114.58 
Boa Vista 4.7 3.8 48.28 106.55 



128 

 

Tabela 19: Dados Gerais de Vazão e Volume de Água. Elaborado: Conorath, D. G. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nas junções mais à jusante da bacia hidrográfica do Rio Cachoeira, concentra-se um 

acúmulo de água mais elevado e com uma vazão maior em relação às sub-bacias. No exutório 

pode-se verificar um volume alto e com uma vazão bastante elevada, pois aí se acumula toda água 

da bacia. 

Elementos da Modelagem Volume  

(1000m³) 

Vazão (m³/s) 

Cachoeira 916.7 6.1 

Bom Retiro 545.8 3.7 

Junction-5 1462.5 9.8 

Reach-5 1444.5 9.8 

mirandinha 199.8 1.3 

Junction-6 1644.3 11.1 

Reach-6 1635.3 11.1 

morro_alto 652.5 4.4 

Junction-7 2287.8 15.5 

Reach-7 2269.3 15.5 

mathias 289.7 2.0 

Junction-8 2558.9 17.3 

Reach-8 2533.6 17.4 

jaguarao 789.4 5.3 

Junction-9 3323.0 22.6 

Reach-10 3303.9 22.6 

Bucarein 1143.6 7.7 

Junction-11 4447.5 30.2 

Reach-32 4382.6 30.2 

itaum_acu 1045.8 7.0 

itaum_mirim 510.8 3.4 

Junction-17 1556.6 10.4 

Reach-1 1532.4 10.4 

estuario 646.2 4.8 

Junction-30 6561.2 45.3 

Reach-33 6498.2 45.3 

boa_vista 500.8 3.8 

Junction-36 6999.0 49.1 

Reach-38 6968.7 49.1 

Sink-1 6968.7 49.1 



129 

 

Conforme figuras 53, 54, 55, pode-se verificar os problemas encontrados nesta área, pois 

ocorreu uma taxa muito alta de precipitação para o tamanho das sub-bacias, e coincidindo com alto 

índice de impermeabilização e outros variáveis que afetam a bacia, como por exemplo, o 

represamento pela maré fazendo com que a água não se dissipe no exutório. 

 

 

Figura 53: Inundação da Rua Rio Grande do Sul/Bairro Anita Garibaldi em Nov. 

de 2008. Fonte: <http://www.youtube.com/watch?v=_VmJqVq3sq8> 

 

 

Figura 54: Inundação na área central de Joinville em Nov. de 2008. Fonte: 

<http://www.youtube.com/watch?v=7R0LxRrJyvY&feature=related> 
 

http://www.youtube.com/watch?v=_VmJqVq3sq8
http://www.youtube.com/watch?v=7R0LxRrJyvY&feature=related
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Figura 55: Inundação na área central de Joinville em Nov. de 2008. Fonte: 

<http://www.youtube.com/watch?v=hqsP7NQi7BA> 

 

As junções 9, 10 e 11 representados na tabela 19, correspondem à área central da cidade de 

Joinville, apresentando uma vazão alta com um grande volume de água, assim sendo, o rio não 

suportou escoar toda água e o problema da inundação fica evidenciado nas figuras acima, que 

correspondem ao dia vinte e dois de novembro de 2008. 

Todas as sub-bacias analisadas apresentam baixas declividades em seus exutórios, 

chegando a ser quase nulas. Estudos realizados por Tucci et al. (1998), em Joinville, levantaram 

dados das sub-bacias do Jaguarão e Mathias, onde se destacam os problemas da baixa declividade 

destas sub-bacias a jusante. Tucci et al. (1998) caracterizaram a vazão da sub-bacia do Mathias 

através de uma precipitação média de 21.9mm, caracterizando-a com uma vazão mínima de 

1.7m³/s. Porém, os dados de impermeabilização, área das sub-bacias utilizadas pelo referendado 

autor, difere dos dados apresentados nesta pesquisa, porém, a vazão aparenta uma aproximidade, se 

comparada com a mínima obtida por Tucci et al. (1998).  

Os três cenários com as informações especificadas nos mapas mostraram a alta  taxa de 

impermeabilização de cada sub-bacia, assim como os diferentes valores de vazão apresentados 

diante das precipitações ocorridas. A morfologia dos canais da Bacia Hidrográfica do Rio 

Cachoeira foi quase toda modificada através do processo de retilinização ao longo da história de 

Joinville, e isto, aumenta a velocidade da água, fazendo com que num determinado ponto, ocorra 

um empilhamento das águas. Portanto, as regiões que ficam mais à jusante das sub-bacias, e da 

própria bacia como um todo, apresentam alta suscetibilidade de inundação. Sendo assim, os bairros 

http://www.youtube.com/watch?v=hqsP7NQi7BA
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Itaum, Fátima, Guanabara e Boa Vista que ficam à jusante da Bacia Hidrográfica do Rio Cachoeira, 

onde a sinuosidade do rio aumenta, são consideradas regiões propícias a constantes alagamentos, 

pois são áreas que estão próximas ao exutório da Bacia Hidrográfica do Rio Cachoeira. 
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MAPA 33: Mapa do cenário de vazão de Novembro de 2008. Elaborado por Conorath, D. G & Bertoncini, A. 

L. S. 
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5 CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES 

 

Os problemas ocorridos no Brasil com desastres naturais se agravam a cada ano, trazendo 

prejuízos econômicos e sociais. As ferramentas geotecnológicas apresentadas nesta dissertação 

podem auxiliar no entendimento de ambientes suscetíveis a inundações e espacializar as 

informações, mostrando os problemas e áreas que apresentam alto potencial de desencadeamento 

de inundações e desastres desta natureza.  

O problema decorrente das chuvas na bacia hidrográfica do Rio Cachoeira percorre todas 

as sub-bacias, pois o desenvolvimento urbano em Joinville modificou a cobertura vegetal, causando 

vários efeitos que desfiguram os elementos do ciclo hidrológico natural. Com a urbanização, a 

cobertura da bacia foi substituída pelas áreas impermeáveis, provocando um escoamento mais 

rápido e tendo pouca infiltração, evapotranspiração e consequentemente alta absorção de calor e 

acúmulo de sedimentos dentro dos canais dos rios. Assim sendo, a drenagem urbana em Joinville 

desencadeia um problema catastrófico para a população quando ocorre uma precipitação elevada. 

Além disso, as configurações geomorfológicas contribuem para o agravamento deste fenômeno, 

pois a região da bacia se apresenta com uma baixa altitude e sofre a influência das marés, 

ocasionando um represamento das águas do rio. 

As inundações em Joinville são antigas e para entender e compreender este fenômeno foi 

preciso desenvolver uma visão sistêmica da área estudada. As edificações próximas das seções das 

sub-bacias não poderiam existir, pois o próprio rio tem sua dinâmica natural e precisa de espaço 

para extravasar periodicamente. O processo de impermeabilização ocorrido através das construções 

de casas, estradas, entre outros, modificaram o ambiente natural deste espaço, como por exemplo: 

morfologia da rede de drenagem, micro clima local, etc. 

A delimitação automática de bacias hidrográficas, com o uso da extensão Arc Hydro 

Tools, no software ArcGis 2010, facilita a identificação das sub-bacias e da rede de drenagem, 

porém deve-se ter precauções com os dados obtidos, pois erros e inconsistências da rede de 

drenagem podem surgir, e para isto, é preciso analisar a base de dados oficiais ou fazer visitas a 

campo para validar os dados obtidos. Os produtos alcançados com esta ferramenta foram essenciais 

para o entendimento e extração de informação dos cálculos morfométricos, porém, ajustes foram 

necessários para poder alcançar um resultado fidedigno e que representasse a realidade da Bacia 

Hidrográfica do Rio Cachoeira. Os estudos com referência nas análises morfométricas auxiliam e 

possibilitam uma resposta rápida para qualquer área de estudo, facilitando a compreensão das 

características ambientais do local estudado. Os parâmetros morfométricos possibilitaram a 

elaboração do mapa de suscetibilidade a enchentes e contribuíram para um diagnóstico aceitável 

para realidade das sub-bacias.  
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É importante ressaltar que, avanços das tecnologias utilizadas, poderão contribuir para realização 

de outras demandas, como por exemplo, verificação de ruas suscetíveis a alagamento ou inundação 

através do resultado de acúmulo do fluxo apresentado pela ferramenta Arc Hydro Tools, embora se 

necessite ter um estudo mais aprofundado para admitir alguma conclusão que aponte essa 

possibilidade. Entretanto os apontamentos realizados caminharam para essa direção. 

Os resultados alcançados com a modelagem hidrológica caracterizaram as sub-bacias de 

acordo com a intensidade da precipitação, sendo que isto define a vazão de cada canal da Bacia 

Hidrográfica do Rio Cachoeira. As informações obtidas para realização da modelagem hidrológica 

é exígua para esta bacia, pois as estações hidrometereológicas ainda não estavam operantes ou 

fornecendo informações que pudessem auxiliar uma calibração, no entanto são estações que estão 

sendo instaladas e para obtenção mais efetiva dos resultados é preciso de alguns anos de leituras.  

Com as informações adquiridas e a possibilidade de obter alguns parâmetros auferiu-se os 

problemas dos potenciais de suscetibilidade nas áreas próximas aos rios, principalmente nas regiões 

a jusante da bacia. Algumas áreas dos bairros Costa e Silva, Santo Antônio, Bom Retiro, Saguaçú, 

América, área central da cidade Joinville, Boa vista, Floresta, Itaum, Guanabara, Petrópolis, João 

Costa e Boehmerwald se destacam pela alta suscetibilidade de inundações, principalmente nas 

áreas que estão próximas as margens dos canais das sub-bacias ou do canal principal.  

O sítio urbano de Joinville se encontra em uma área de risco, principalmente nas áreas 

ribeirinhas. A população muitas vezes desconhece os processos naturais que ocorrem nesta área, 

além disso, utilizam o espaço para moradia e recreações, sendo assim, é de suma importância 

capacitar os professores das redes públicas da cidade para que os mesmos levem a informação para 

população dos bairros e, também incentivem constantemente o uso de informações nas rádios e 

jornais. No entanto, o corpo técnico da prefeitura de Joinville está na direção certa, pois adquiriram 

equipamento hidrometereológico para algumas sub-bacias, além de materiais cartográficos como 

cotas de inundação, já disponível no site da prefeitura, entre outros materiais que possibilitam um 

esclarecimento dos problemas até então levantados. 

Por fim, entendeu-se que os resultados apresentados direcionam para os pontos mais 

críticos e problemáticos da Bacia Hidrográfica do Rio Cachoeira, porém os dados devem ser 

utilizados cuidadosamente. Os cenários de suscetibilidade a inundação e o comportamento 

hidrológico da bacia, podem auxiliar para um melhor entendimento dos processos que permeiam o 

espaço urbano joinvilense e que caracterizam suas paisagens em dias de chuvas intensas. 

 Os dados alcançados indicam que se deve ter um planejamento mais auspicioso para a área 

central da cidade de Joinville, e buscar alternativas que auxiliem o escoamento das águas em dias 

de precipitação mais intensa. Alguns autores defendem a ideia da ruralização das bacias urbanas de 
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forma a evitar mudanças como retilinização ou outros processos de engenharia que desconfigurem 

a paisagem natural, pois isto mudaria o comportamento hidrológico da bacia como um todo. 

Indubitavelmente, autoridades e população devem perceber que a busca de soluções para 

tais fenômenos (enchentes, inundações, entre outros) é urgente, e que as ferramentas apresentadas e 

utilizadas nesta pesquisa podem figurar como instrumentos auxiliadores no diagnóstico de 

possíveis desastres ambientais. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



136 

 

REFERÊNCIAS 

 

ALVES, J. M. P; CASTRO, T. A. Influência de feições geológicas na morfologia da bacia do rio 

do Tanque- MG baseada no estudo de parâmetros morfométricos e análise de padrões de 

lineamentos. Revista Brasileira de Geociências, V. 33, 2003. Acessado em 12 Outubro de 2011 

http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs2/index.php/rbg/search/results. 

 

ANTONELI, V; THOMAZ, E. L. Caracterização do meio físico da bacia do Arroio Boa Vista, 

Guamiranga - PR. Rev. Caminhos da Geografia, Uberlândia, v.8, n.21, p 46-58, jun. 2007. 

 

BAPTISTA, M; NASCIMENTO, N. Propagação de Cheias. Programa de Pós-graduação em 
Saneamento, Meio Ambiente e Recursos Hídricos- E. E. UFMG. 2001. Disponivel em: 

http://www.ehr.ufmg.br/docsehr/posgrad238.pdf. Acessado em 5 de janeiro de 2012. 

 

BARRIONVEVO, R. N. Metodologia de Conversão de Dados do Auto Cad para o Idrisi. 
Relatório Final. FAPESP. Campinas-SP: Feagri, 1995. p. 26. 

 

BERTALANFFY, L. v. Teoria Geral dos Sistemas. Petrópolis: Vozes, 1973. 

BOTELHO, R.G.M. ANTONIO J.T GUERRA (Org) 2011. Geomorfologia Urbana. Rio de Janeiro. 
Editora: Bertrand Brasil.  

 

BRASIL. Ministério das Cidades/ Cities Alliance. Prevenção de Riscos de Deslizamentos em 

Encostas: Guia para Elaboração de Políticas Municipais/ Celso Santos Carvalho e Thiago 

Galvão, Organizadores-Brasília: Ministério das Cidades; Cities Alliance, 2006.111p. 

 

BURROUGH, P.A. Principles of Geographical Information Systems for Land Resources 

Assessment. Monographs on Soil and Resources Survey Nº 12, New York: Oxford University 

Press, 1986, 193 p. 

 
CASTRO A. L. C. Glossário da Defesa Civil: Estudos de riscos e medicina de desastres. 

Brasília: MPO, Departamento de Defesa Civil, 1998. 283, p. 

 

CEDAE. Companhia Estadual de Águas e Esgotos. No Brasil, a História do Abastecimento 

Começa no Rio de Janeiro. Disponível em: http://www.cedae.rj.gov.br/raiz/002002003.asp 

Acesso em 03 Marços de 2011. 

 
CHAVES, M. A. Modelos Digitais de Elevação Hidrologicamente consistentes para a bacia 

Amazônica. Viçosa, UFV, 2002. Tese de Doutorado do Programa de Pós-Graduação em Ciência. 

 
CHORLEY, R. J.; KENNEDY, B. A. Physical Geography: A Systems Approach. London: 

Prentice-Hall, 1971. 

 

 
CHRISTOFOLETTI, A. 1969. Análise Morfométrica de Bacias Hidrográficas. Notícia 

Geomorfológica, 9(18): 35-64 

 
CHRISTOFOLETTI, A. Análise morfométrica das bacias hidrográficas do Planalto de Poços 

de Caldas. 1970. 215p. Tese (Livre Docência). Faculdade de Filosofia, Universidade Estadual de 

São Paulo, Rio Claro, 1970. 

 
CHRISTOFOLETTI, A. Geomorfologia. Ed. Edgard Blucher Ltda e EDUSP, 1974, 149 p. 

http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs2/index.php/rbg/search/results
http://www.ehr.ufmg.br/docsehr/posgrad238.pdf
http://www.cedae.rj.gov.br/raiz/002002003.asp


137 

 

 

CHRISTOFOLETTI, A. Geomorfologia. 2ªedição.  São Paulo: Edgard Blucher, 1980, 188 p.  
 

CHRISTOFOLETTI, A. Modelagem de Sistemas Ambientais. São Paulo: Edgard Blucher, 1999. 

 
CHRISTOFOLETTI, A. Modelagem de sistemas ambientais. São Paulo: Ed. Edgard Blücher, 

2004. 256 p. 

 

COOKE, R.U. & DOORNKAMP J.C. 1990. Drainage Basins and Sediment Transfer. In: 
Geomorphology in Environmental Management. A New Introduction. Clarendon Press, 2

nd
 edition. 

409p. 

 
COSTA, Carlos Alexandre Gomes. Avaliação dos dados SRTM através de análise altimétrica e 

morfométrica de bacias hidrográficas no Semi-Árido. Dissertação de mestrado. Universidade 

Federal do Ceará. Março de 2008 

 
DONHA, A. G. Avaliação do uso de técnicas de suporte a decisão na determinação da 

fragilidade em ambiente de geoprocessamento. Curitiba, 2003. 131p. Dissertação (Mestrado em 

Ciência do Solo), Universidade Federal do Paraná. 
 

DUARTE, G. G. F.; ASSAD, M. L. L. Avaliação de MDE obtidos por meio de SRTM. IN: 

Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto, 13. 2007. Florianópolis. Anais. São José dos 
Campos: INPE, 2007, p. 4849-4855. 

 

ELETROBRÁS e DNAEE. 1985.  Manual de Microcentrais Hidroelétricas. Ministério de Minas 

e Energia. Brasília.  
 

EM-DAT Emergency Data base. OFDA/CRED – Te Office of US Foreign Disaster 

Assistance/Centre for Research on the Epidemiology of Disasters – Université Catholique de 
Louvain, Brussels, Belgium. Disponível em: http://www.emdat.be/Database. Acesso em novembro 

de 2011. 

 
ESRI. Environmental Systems Research Institute. Arc Hydro Tools v 1.1 Beta 2 – Tutorial. 

Califórnia: ESRI, 2011. 

 

FABEL, MARIA. NAZARÉ. Org. Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Joinville 
(IPPUJ). Joinville Cidades em Dados. Joinville: Prefeitura Municipal. Edição 2009, 164 p. 

 

FELGUEIRAS, C. A. (1987).  Desenvolvimento de um Sistema de Modelagem Digital de 

Terreno para Microcomputador. INPE. São José dos Campos - SP.  Dissertação de Mestrado.   

 

FELGUEIRAS, C. A. (1999). Modelagem Numérica do Terreno.  In: Introdução à Ciência da 

Geoinformação, cap. 7. Site: www.dpi.inpe.br/gilberto/livro. Acesso: 15/12/2011. 
 

FELGUEIRAS, C. A. Modelagem Ambiental Com Tratamento de Incertezas em Sistemas de 

Informação Geográfica: o paradigma geoestatístico por indicação. São José dos Campos, 
INPE, 2001. Tese de Doutorado em Computação Aplicada, 1999. Disponível em: http://mtc-

m05.sid.inpe.br/col/sid.inpe.br/Deise/2001/08.03.12.35/doc/publicacao.pdf. Acesso em: Setembro 

de 2011. INPE-8180-TDI/760. 
 

FISCHER, A. C. 2009. Critérios para Delimitação de Áreas de Preservação Permanente a 

partir da Transposição de Vazões e da Utilização de Cotas Topográficas: Estudo de Caso em 

Área de Bacia Hidrográfica do Arroio Sampaio.  Dissertação de Mestrado do Programa de Pós-

http://www.emdat.be/Database
http://www.dpi.inpe.br/gilberto/livro
http://mtc-m05.sid.inpe.br/col/sid.inpe.br/Deise/2001/08.03.12.35/doc/publicacao.pdf
http://mtc-m05.sid.inpe.br/col/sid.inpe.br/Deise/2001/08.03.12.35/doc/publicacao.pdf


138 

 

Graduação em Ambiente e Desenvolvimento, Centro Universitário UNIVATES. Lajeado, Rio 

Grande do Sul. 
 

FUNDEMA. FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE. Planejamento por acias. 

Bacias hidrográficas do rio Palmital. Joinville, 6 nov. 2008. Serviços. Disponível em: 
http://www.fundema.sc.gov.br/detalhe.php? CdsubCategoria = 32. Acesso em: 13 maio de 2010. 

 

GISWR- Gis Water Resources Consortium. ARCGIS Hydro Data Model. Austin, Center For 

Research In Water Resources, University of Texas, 2006. 
 

GRANELL-PÉREZ, M.D.C. 2001. Trabalhando geografia com as cartas topográficas. Ed. 

Unijuí/ Ijuí, Rio Grande do Sul. P.128. 
 

GUERRA, A. T. Dicionário geológico-geomorfológico. Rio de Janeiro: IBGE, 1978.  

 

GUERRA, A. J. T.; CUNHA, S. B. Geomorfologia: Exercícios, Técnicas e Aplicações. Rio de 
Janeiro: Bertrand Brasil, 1996. 

 

HORTON, R. E. Erosional development of streams and their drainage basinHydrographical 

approach to quantitative morphology.  Geological Society of Americ Bulletin, v.56, n.2, p.275-

370, 1945.   

 
HUGGETT, R. J. Earth Surface Systems. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag, 1985. 

 

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censo 2010. Disponível em: 

http://www.ibge.gov.br/censo. Acesso em: 08/08/2011. 
 

JENSON, S.K.; DOMINGUE, J. O. Extracting Topographic Structure from Digital Elevation 

Data for Geographic Information System Analysis. Photogrammetric Engineering and Remote 
Sensing. Volume 54, Nº 11, November 1988, p. 1593-1600. Disponível em: 

http://edna.usgs.gov/Edna/Edna/pubs/extractingtopographicstructure1.pdf>. Acessado em 23 

Outubro de 2011. 
 

KNIE, J.L.W. 2002. Atlas Ambiental da Região de Joinville: Complexo Hídrico da Baía da 

Babitonga. FATMA/GTZ Florianópolis. 144p. 

 
KOBIYAMA, M. Ruralizarão na Gestão de Recursos Hídricos em Área Urbana. Revista 

OESP Construção, São Paulo, Ano 5, n.32, p. 112-117, 2000. Disponível em: 

http://www.labhidro.ufsc.br/Artigos/ruraliza%E7%E3o.pdf. Acessado em 24 Outubro 2011. 
 

KOBIYAMA, M; CHECCHIA, T.; SILVA, R. V.; SCHRÖDER, P. H.; GRANDO, Â.; 

REGINATTO, G. M. P. Papel da Comunidade e da Universidade no Gerenciamento de Desastre 

Naturais.  In: I Simpósio Brasileiro de Desastres Naturais, 2004, Florianópolis: GEDN, 2004. P. 
834-846. 

 

LANA, CLÁUDIO EDUARDO; ALVES, JÚLIA MARIA DE PAULA & CASTRO, PAULO DE 
TARSO AMORIM. Análise Morfométrica da Bacia do Rio do Tanque, MG – Brasil. In: 

Revista Escola de Minas. vol. 54 no.2 Ouro Preto Apr./June 2001. 

 
LEOPOLD, L.B.; MADDOCK, T. The hydraulic geometry of stream channels and some 

physiographic implications. United States Geological Survey, Prof. Paper. 252, 56p, 1953. 

 

http://www.fundema.sc.gov.br/detalhe.php?%20CdsubCategoria%20=%2032
http://www.ibge.gov.br/censo
http://edna.usgs.gov/Edna/Edna/pubs/extractingtopographicstructure1.pdf
http://www.labhidro.ufsc.br/Artigos/ruraliza%E7%E3o.pdf


139 

 

MAIDMENT, D. R.  Hydrologic Information System Status Report CUAHSI–Universities Allied 

For Water Research. Ed. David R. Maidment., version 1. 2005. p. 53. Disponível em: 
http://www.ce.utexas.edu/prof/maidment/CUAHSI/HISStatusSept15.pdf. Acesso em: 05 nov. 

2011. 

 
MARCELLINI, S. S. Diretrizes para utilização de tecnologia de Sistemas de Informação 

Geográfica (SIG) na exploração de informações hidrológicas – exemplos de aplicação. São 

Paulo, 2002. 228p. Tese (Doutorado em Engenharia)–Universidade de São Paulo, 2002. 

 
MARCELINO, Emerson Vieira. Desastres Naturais e Geotecnologias – Conceitos Básicos. 

Santa Maria, (RS): INPE, 2008. 

 
MELLO, C. R. de. Estudo Hidrológico em Micro Bacia Hidrográfica com Regime de 

Escoamento Efêmero. 2003. 133 p. Tese (Doutorado em Solos e Nutrição de Plantas) ± 

Universidade Federal de Lavras, Lavras, MG. 

 
MELLO, CARLOS. R; LIMA, JOSÉ. M; SILVA, ANTÔNIO. M. DA. Simulação do Deflúvio e 

Vazão de Pico em Microbacia Hidrográfica com Escoamento Efêmero. Revista brasileira de 

Engenharia Agrícola e Ambiental. Campina Grande, PB/UAEAG/UFCG. V. 11, N 4, P. 410-
419.2007.   

 

Milograna, J. Estudo de medidas de controle de cheias em ambientes urbanos. DF. 2001. 120 p. 
Dissertação (Mestrado em Tecnologia Ambiental e Recursos Hídricos)-Universidade de Brasília, 

Brasília, 2001. 

 

MOORE, R.J.; BELL, V. A.; JONES, D. A. (2005). Forecasting for Flood Warning. Comptes 
Rendus Geosciences 337: 203-217. 

 

PINTO, E. J. A.; DAVIS, E. G. Sistema de Alerta na Bacia do Rio Doce: 11 anos de operação. 
II Simpósio de Recursos Hídricos Sul-Sudeste, Rio de Janeiro, 2008. 

 

PISSARA, T. C. T. POLITANO, W. FERRAUDO, A. S. Avaliação de Características 

Morfométricas na Relação Solo-Superfície da Bacia Hidrográfica do Córrego Rico, 

Jaboticabal (SP). Rev. Bras. Ciências do Solo, Viçosa, n.28, p.297-305, 2004. 

 

OLIVERA, F.; FURNANS, J.; MAIDMENT, D.; DJOKIC, D.; YE, Z. Drainage Systems In: 
MAIDEMENT, D. R. Arc Hydro GIS for Water  ([EspaçoReservado1])Resources. ESRI Press. 

Edlands California 2002. p. 55-86. Disponível em: http://books.google.com.br. Acessado em 18 de 

Agosto 2011. 
 

RAFAELI NETO, Silvio L. Análises Morfométricas em Bacias Hidrográficas Integradas a um 

Sistema de Informações Geográficas. 1994. Dissertação (Mestrado em Ciências Geodésicas), 

Universidade Federal do Paraná, Curitiba. 135 p 
 

RIGHETTO, J.M; MENDIONDO E. M. Avaliação de riscos hidrológicos: principais danos e 

causas e proposta de seguro contra enchentes. III Simpósio de Recursos Hídricos do Centro-
Oeste, Goiânia, 2004. Disponível em: 

http://www.shs.eesc.usp.br/downloads/technotes/emm/Righetto_Mendiondo_IIISRH-Centro-

Oeste-Goiania-2004.pdf. Acessado em 12 de Agosto de 2011. 
 

ROCHA, C. H. B. Geoprocessamento: tecnologia trandisciplinar.   2. edição. Juiz de Fora, MG: 

[s.n.], 2002. Site do mapa. http://g1.globo.com/Noticias/Brasil/0,MUL881606-5598,00-

CHUVAS+EM+SANTA+CATARINA+COBERTURA+COMPLETA.html 

http://www.ce.utexas.edu/prof/maidment/CUAHSI/HISStatusSept15.pdf
http://books.google.com.br/
http://www.shs.eesc.usp.br/downloads/technotes/emm/Righetto_Mendiondo_IIISRH-Centro-Oeste-Goiania-2004.pdf
http://www.shs.eesc.usp.br/downloads/technotes/emm/Righetto_Mendiondo_IIISRH-Centro-Oeste-Goiania-2004.pdf
http://g1.globo.com/Noticias/Brasil/0,MUL881606-5598,00-CHUVAS+EM+SANTA+CATARINA+COBERTURA+COMPLETA.html
http://g1.globo.com/Noticias/Brasil/0,MUL881606-5598,00-CHUVAS+EM+SANTA+CATARINA+COBERTURA+COMPLETA.html


140 

 

 

TASSI, R., BRAVO, J. M.; MELLER A. E COLLISCHONN W. Avaliação do Impacto de 
Diferentes Funções-Objetivo na Calibração Automática do Modelo Hidrológico IPH II. In: 

CONGRESSO LATINO-AMERICANO DE HIDRÁULICA, 22. Anais... Ciudad Guayana, 

Venezuela, Oct.2006. P. 39 MDT. Disponível em: http://www.abrh.org.br/novo/download_file.php.  
 

TARBOTON D.G. A New Method for the Determination of Flow Directions and Upslope Areas 

in Grid Digital Elevation Models. Water Resources Research, V. 33, p 309-319, 1997. Disponivel: 

http://www.neng.usu.edu/cee/faculty/dtarb/dinf.pdf. Acessado em 12 de Novembro de 2011. 
 

TOBIN, G. A; MONTZ, B. E. Natural Hazards: Explanation and Integration. New York: The 

Guilford Press, 1997. 388p. 
 

TODINI, E. (2007). A Mass Conservative and Water Storage Consistent Variable Parameter 

Muskingum Cunge approach. Hydrol. Earth Syst. Sci.,Vol. 11,p. 1645-1659. Disponível em: 

http://www.hydrol-earth-syst-sci.net/11/1645/2007/hess-11-1645-2007.pdf. Acessado em 10 de 
janeiro 2012. 

 

TONELLO, KELLY CRISTINA. 2005.  Análise Hidroambiental da Bacia Hidrográfica da 

Cachoeira das Pombas, Guanhães, MG. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal de 

Viçosa (UFV). P. 85. 

 
TUCCI, C. E. M. Hidrologia: ciência e aplicação. 2º edição. Porto Alegre: Editora da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ABRH, 1997.  

 

___________. Hidrologia: ciência e aplicação. 2º edição. Porto Alegre: Editora da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul, ABRH, 1997, p. 40. 

 

TUCCI, C. E. M. Modelos Hidrológicos. Porto Alegre: Ed. Universidade/UFRGS/Associação 
Brasileira de Recursos Hídricos, 1998. 

 

TUCCI, C.E.M; VILLANUEVA, A; CRUZ, M.A.S(1998). Banco de Eventos de Cheias de Bacias 
Urbanas brasileiras. In: TUCCI, C. E. M; MARQUES, D. M. L. M (Org.) Avaliação e Controle da 

Drenagem Urbana. Porto Alegre: Ed. Universidade UFRS. Disponível em: www.iph.ufrgs.br. 

Acessado em 17 de Novembro de 2011. 

 
TUCCI, C. E. M. Hidrologia: ciência e aplicação. Porto Alegre: ABRH/Editora UFRGS, 2001. 

943 p. 

 
TUCCI, C. E. M. (org.). Hidrologia, Ciência e Aplicação. Porto Alegre: Ed. Universidade-UFRGS-

ABRH, 2002, 939 p. 

 

TUCCI, C. E. M. (2003). Inundações Urbanas na América do Sul. Capítulo 6: Brasil. 
Organizado por CARLOS E. M. TUCCI E JUAN C. BERTONI. Porto Alegre: ABRH. Disponível 

em: http://www.iph.ufrgs.br/corpodocente/tucci/DisciplinaDrenagem.pdf. Acessado em 17 de 

Novembro de 2011. 
 

TUCCI, C. E. M. Modelos Hidrológicos. Porto Alegre: Editora da UFRGS: Associação Brasileira 

de Recursos Hídricos, 2005. 
 

SABESP- Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo. Disponível em: 

http//www.sabesp.com.br/filesmng.nsf/81501697B5CE7498325719C0054829/$File/Encarte3.pdf. 

Acesso em 20 Fevereiro de 2011. 

http://www.abrh.org.br/novo/download_file.php
http://www.neng.usu.edu/cee/faculty/dtarb/dinf.pdf
http://www.hydrol-earth-syst-sci.net/11/1645/2007/hess-11-1645-2007.pdf
http://www.iph.ufrgs.br/
http://www.iph.ufrgs.br/corpodocente/tucci/DisciplinaDrenagem.pdf


141 

 

 

SALEH, AREKHI; GHOBAND ROSTAMIZAD; NOREDIN, ROSTAMI. Evaluation of HEC-

HMS Methods in Surface Runoff Simulation ( Case Study; Kan Watershed, Iran). AENSI , 

p.1316-1321.2011. Disponivel em: http://www.aensionline.com/aeb/2011/1316-1321.pdf. 

Acessado em 12 de Janeiro de 2012. 
  

SANTA CATARINA. Secretaria de Estado do Planejamento. Atlas Geográfico de Santa 

Catarina. 2008. Disponível em http://www.spg.sc.gov.br/. Acessado em 16 de Junho de 2011. 

 
SANTOS, R. F. (org). Vulnerabilidade Ambiental: Desastres naturais ou fenômenos induzidos? 

Brasília: MMA, 2007. p. 192  

 
SENGE, P. M. A Quinta Disciplina - Caderno de Campo. São Paulo, Qualitymark, 1996. 162 p. 

 

SHERMAN, L. K. Stream flow from rainfall by unit-graph method. Engineering News Record, p. 

501-505, 1932. 

 

SILVEIRA, ANDRÉ L. L. Ciclo Hidrológico e Bacia Hidrográfica. In: TUCCI, Carlos Eduardo 

Morelli (Org.). Hidrologia – Ciência e Aplicação. Porto Alegre: UFRS/USP/ABRH, 1993, 
p.35/51. 

 

SOUZA, C. R. de G. 2005. Suscetibilidade morfométrica de bacias de drenagem ao 
desenvolvimento de inundações em áreas costeiras. In: Revista Brasileira de Geomorfologia, Ano 

6, nº 1 (março), p. 45-62. 

 

SOUZA, C. R. de G. 2006. Carta de Suscetibilidade Morfométrica de Bacia de Drenagem ao 
Desenvolvimento de Inundações no Litoral Norte de São Paulo. In: Simp. Nac. Geomorfologia, VI, 

Goiânia (GO), 06-10/10/2006. Anais, CD-ROM (trabalho completo). Disponível: 

http://www.labogef.iesa.ufg.br/links/sinageo/articles/060.pdf. Acessado em 2 dezembro de 2011. 
 

SORIANO, ÉRICO. Os Desastres Naturais, a Cultura de Segurança e a Gestão de Desastres no 

Brasil. In: V Seminário Internacional de Defesa Civil - DEFENCIL São Paulo – 18, 19 e 20 de 
Novembro de 2009. Acessado em 17 de Setembro de 2011. Fonte: 

http://www.defesacivil.uff.br/defencil_5/Artigo_Anais_Eletronicos_Defencil_19.pdf. 

 

STRAHLER, A. N. Hypsometric (area-altitude) – Analysis of Erosion al Topography. Geological 
Society of America Bulletin, v.63, n.10, p.1117-1142, 1952.   

 

UN. Guidelines for Reducing Flood Losses. UN: Geneva, 2004, 83p. 
 

UN-ISDR - International Strategy for Disaster Reduction. 2009. Terminology on Disaster Risk 

Reduction. Disponível em http://www.unisdr.org. Acesso em novembro de 2011.  

 
USACE. Hydrologic Modeling System HEC - HMS – Technical Reference Manual. Hydrologic 

Engineering Center, Davis-CA. 2010. 

 
VALERIANO, M. M. Curvatura Vertical de vertentes em Microbacias pela Análise de 

Modelos Digitais de Elevação. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental. Campina 

Grande: UFCG, v.7, n.3, p.529-546, 2003.   
 

VIANNA, A. P. P. 2000.  Utilização de Modelagens Hidrológica e Hidráulica associadas a um 

Sistema de Informações Geográficas para Mapeamento de áreas inundáveis. Estudo de caso: 

http://www.aensionline.com/aeb/2011/1316-1321.pdf
http://www.spg.sc.gov.br/
http://www.labogef.iesa.ufg.br/links/sinageo/articles/060.pdf
http://www.defesacivil.uff.br/defencil_5/Artigo_Anais_Eletronicos_Defencil_19.pdf
http://www.unisdr.org/


142 

 

Município de Itajubá – MG.  Dissertação de Mestrado em Saneamento, Meio Ambiente e 

Recursos Hídricos. UFMG – Belo Horizonte. P. 107. 

 

VIEIRA, CARLOS ANTONIO OLIVEIRA. Modelagem Digital do Terreno: Estudo 

Introdutório e Suas Aplicações. Universidade Federal de Viçosa, Centro de Ciências Exatas, 
Departamento de Engenharia Civil, Setor de Engenharia Agrimensura-Outubro de 2009 - 

Monografia apresentada para concurso de Professor Efetivo na área de Cartografia, Sensoriamento 

Remoto e Sistema de Informações Geográficas do Departamento de Geociência/ GCN da UFSC. 

 
VILLELA, SWAMI M. & MATTOS, Arthur.  Hidrologia Aplicada.  São Paulo: McGraw-Hill do 

Brasil, 1975. 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



143 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 APÊNDICE I – MAPA HIPSOMÉTRICO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO 

CACHOEIRA. 

 

 

 

 

 

 

 



144 

 

 



145 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICES II - PRIMEIRA MODELAGEM DAS CHUVAS DE JANEIRO DE 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



146 

 

 

Resultados da Sub-bacia do Cachoeira 

 

Resultados da Sub-bacia do Bom Retiro 

 

Resultados da Sub-bacia do Mirandinha 

 



147 

 

 

Resultados da Sub-bacia do Morro Alto 

 

Resultados da Sub-bacia do Mathias 

 

Resultados da Sub-bacia do Jaguarão 



148 

 

 

Resultados da Sub-bacia do Bucarein 

 

Resultados da Sub-bacia do Itaum_Açu 

 

Resultados da Sub-bacia do Itaum Mirim 



149 

 

 

Resultados da Sub-bacia do Estuário 

 

Resultados da Sub-bacia do Boa Vista 

 

Resultados da vazão no Exutório 



150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE III – SEGUNDA MODELAGEM DE FEVEREIRO DE 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



151 

 

 

Resultados da Sub-bacia do Cachoeira 

 

Resultados da Sub-bacia do Bom Retiro 

 

Resultados da Sub-bacia do Mirandinha 

 



152 

 

 

Resultados da Sub-bacia do Morro Alto 

 

Resultados da Sub-bacia do Mathias 

 

Resultados da Sub-bacia do Jaguarão 

 



153 

 

 

Resultados da Sub-bacia do Bucarein 

 

Resultados da Sub-bacia do Itaum Açú 

 

Resultados da Sub-bacia do CachoeiraItaum Mirim 

 

 

 



154 

 

 

Resultados da Sub-bacia do Estuário 

 

Resultados da Sub-bacia do Boa Vista 

 

Resultados da vazão do Exutório 

 



155 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE IV – TERCEIRA MODELAGEM DE NOVEMBRO DE 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



156 

 

 

Resultados da Sub-bacia do Cachoeira 

 

Resultados da Sub-bacia do Bom retiro 

 

Resultados da Sub-bacia do Mirandinha 

 



157 

 

 

Resultados da Sub-bacia do Morro Alto 

 

Resultados da Sub-bacia do Mathias 

 

Resultados da Sub-bacia do Jaguarão 



158 

 

 

Resultados da Sub-bacia do Bucarein 

 

Resultados da Sub-bacia do Itaum Açú 

 

Resultados da Sub-bacia do Itaum Mirim 

 



159 

 

 

Resultados da Sub-bacia do Estuário 

 

Resultados da Sub-bacia do Boa Vista 

 

Resultados de vazão do Exutório 

 


