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INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA NO ALTO RIO IGUAÇU, NA REGIÃO 

METROPOLITANA DE CURITIBA, PARA GERENCIAMENTO DE CHEIAS 

 

Mônica Correia L. de Carvalho1 Alejandro Ernesto Lasarte2,  

Edilaine dos Santos3, Victor Marcus M. Domit4 e Edson José Manassés5 

 

Resumo – Este trabalho apresenta o estabelecimento, resultados e conclusões da 

implementação do módulo MIKE 11 GIS na Bacia do Alto Rio Iguaçu, na Região 

Metropolitana de Curitiba (RMC), como parte do Programa de Saneamento Ambiental da 

Região Metropolitana de Curitiba/PROSAM, sendo a SUDERHSA a receptora e usuária 

desta tecnologia. O MIKE 11 GIS é o módulo que integra as tecnologias para a geração 

de mapas de inundação, e está baseado no modelo hidrodinâmico MIKE 11 e na 

tecnologia GIS (Geographical Information Sistem, sistema de informação geográfica, 

ArcView). A aplicação do módulo MIKE 11 GIS permitiu lograr um melhor 

conhecimento do fenômeno de enchentes no Alto Rio Iguaçu, e proporcionou à 

SUDERHSA uma poderosa ferramenta de complementação à previsão e ao 

gerenciamento de cheias através da possibilidade de análise e avaliação dos impactos, 

auxiliando diretamente à tomada de decisão. Para a implementação e ajuste dos modelos 

digital do terreno e hidrodinâmico, foram utilizadas fotos aéreas da cheia extraordinária 

de janeiro/1995. 

 

Abstract – This paper presents the set-up, results and conclusions of the implementation 

of MIKE 11 GIS Module to the Upper Iguaçu River in the Curitiba Metropolitan Region 

(RMC) as part of the Programa de Saneamento Ambiental da Região Metropolitana de 

Curitiba/PROSAM (Environmental Sanitation Programme of Curitiba Metropolitan 

Region), being SUDERHSA the recipient and user of the technology. MIKE 11 GIS is 

the integrated technology for flood mapping generation, based on MIKE 11 

hydrodynamic model and GIS technology (Geographical Information System). The 

application of MIKE 11 GIS provided a better insight of the flood phenomena of the 

Upper Iguaçu river and offers and offers SUDERHSA a powerful tool to supplement the 

Flood Forecasting and flood management activities, through the analysis and assessment 

of the flood impacts, and assisting in strategic decisions for implementation of flood 

mitigation measurements. For the set-up and calibration of the hydrodynamic and digital 

terrain models, the aerial photos taken during the extraordinary January 1995 flood were 

used. 
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INTRODUÇÃO  

Um dos objetivos primordiais do Subprojeto “Monitoramento e Modelos de 

Simulação em Recursos Hídricos” do PROSAM, foi a implementação de um modelo 

hidrológico e hidrodinâmico da Bacia do Alto Iguaçu para a avaliação do impacto de 

novas obras civis, bem como de qualquer outra ação externa sobre o comportamento do 

rio, e a previsão de cheias em tempo real. Uma vez concluído, o projeto permitirá à 

SUDERHSA (Superintendência de Desenvolvimento de Recursos Hídricos e Saneamento 

Ambiental) um gerenciamento eficaz das águas na Bacia do Alto Iguaçu. Para que os 

resultados do modelo possam ser utilizados de maneira ótima e permitam avaliar o 

impacto sócio-econômico de cada um dos empreendimentos, é necessário que tanto as 

informações hídricas como as variáveis sócio-econômicas estejam organizadas em uma 

única base de dados referenciada geograficamente, como ocorre em um Sistema de 

Informação Geográfica (GIS: Geographical Information Sistem). 

Naturalmente que a tomada de decisões numa região urbana densamente 

ocupada é difícil e complexa; pode entretanto ser assistida, em grande parte, com a 

aplicação de modelos matemáticos de simulação de cheias e Sistemas de Informação 

Geográfica. A união destas duas tecnologias permite contar com uma ferramenta de 

análise espacial (geograficamente referenciada) orientada à tomada de decisão vinculada 

ao manejo de cheias. Como resultado da combinação destas duas tecnologias 

(Modelagem e GIS), pode-se gerar mapas de inundação, necessários para identificar as 

zonas prioritárias para o controle de cheias, para alertar a Defessa Civil, bem como pode-

se elaborar mapas de impacto das mesmas, que auxiliam na avaliação de soluções 

alternativas e na realização de uma análise multi-setorial do impacto da inundação.  

Na presente implementação do módulo MIKE 11 GIS para a bacia hidrográfica 

do Alto Rio Iguaçu foi utilizada a informação cartográfica disponível, adicionando sobre 

esta informação o arruamento, vias ferroviárias e infra-estrutura na área definida como de 

alto risco, uma vez que os mesmos constituem elementos importantes do ponto de vista 

do escoamento das águas. Também foram localizados os assentamentos urbanos a nível 

de quadra, como diferentes níveis temáticos, o que permitiu realizar avaliações do 

alcance das inundações. 

 

MIKE 11 GIS: A INTEGRAÇÃO DO SISTEMA DE MODELAGEM MIKE 11 E 

ARCVIEW GIS 3.0a 

O sistema de modelagem MIKE 11 desenvolvido pelo Danish Hydraulic 

Institute (DHI) e, em particular, o módulo hidrodinâmico, modela fluxos e níveis de água 

em rios e estuários. O mesmo se aplica usualmente como ferramenta para o manejo de 

cheias, já que permite simular o comportamento de um rio durante a mesma, tanto no 

canal principal do rio como sobre a planície de inundação. A implementação, calibração e 

aplicação deste sistema à Bacia do Alto Iguaçu permitiu quantificar o impacto de 

inundações devido tanto a cheias naturais como artificiais, assim como apresentar as 

alterações nos níveis de água e vazões resultantes. (DHI, 1995a; DHI, 1995b) 
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O ArcView GIS 3.0a, desenvolvido pela ESRI (Environmental Systems 

Research Institute Inc.), é um Sistema de Informação Geográfica composto por uma base 

de dados orientada à análise espacial de informações. Os Sistemas de Informação 

Geográfica armazenam a informação em níveis temáticos, cada um dos quais 

representando uma determinada variável como, por exemplo, uma rede de rios, uma rede 

viária, um sistema de aterros, a localização de estações pluviométricas, um modelo digital 

do terreno, assim como também podem representar a superfície de água para uma dada 

cheia. A característica mais potente de um GIS é sua capacidade de interrogar e analisar 

espacialmente vários níveis de dados entre si, ou seja, sua capacidade de cruzamento de 

informações que encontram-se relacionadas através de um sistema comum de 

coordenadas e podem ser apresentadas graficamente no monitor do computador 

O módulo MIKE 11 GIS (DHI, 1998) integra as tecnologias de modelagem de 

rios e planícies de inundação do MIKE 11 com o ArcView GIS, através do mapeamento 

dos impactos de enchentes em comunidades, atividades agrícolas e de pesca, meio 

ambiente, etc. O MIKE 11 GIS é idealmente apropriado como ferramenta de suporte à 

decisões espaciais para o gerenciamento de rios e planícies de inundação. 

Os modelos MIKE 11 e MIKE 11 GIS intercambiam dados em ambos os 

sentidos: o segundo exporta dados topográficos da planície de inundação para o primeiro; 

e este, por sua vez, exporta níveis de água e vazões simulados para o segundo, podendo 

também extrair do DEM (Digital Elevation Model) perfis de seções transversais e curvas 

elevação - áreas inundáveis.  

 

APLICAÇÃO NO ALTO RIO IGUAÇU 

A região metropolitana de Curitiba, onde se situa a bacia do Alto Iguaçu, 

localiza-se na vertente oeste da Serra do Mar, possui uma população  de 2,4 milhões de 

habitantes e abrange uma área de 13 mil km2. Os locais mais problemáticos situam-se a 

beira de rios, em planícies aluviais, com altas taxas de ocupação urbana. Nestas áreas , 

45.000 pessoas são freqüentemente atingidas pelas cheias do rio Iguaçu e seus afluentes. 

Este trabalho descreve um caso em particular, onde a aplicação das técnicas modelagem 

numérica / SIG mostraram-se altamente eficazes. 

 

Procedimentos para a seleção da área do modelo digital de terreno. 

Com base no levantamento aerofotogramétrico realizado pelas empresas 

AEROSAT e AGRITEC em 9 de janeiro de 1995, por ocasião de uma cheia 

extraordinária, e com as visitas de campo realizadas, foi possível delimitar a área 

inundada em um tramo do rio próximo à cidade de Curitiba, em particular, aquela que se 

desenvolve desde a confluência do rio Iguaçu (a essa altura denominado Iraí) com o rio 

Iraizinho, até a progressiva correspondente à confluência do rio Padilha, um dos 

afluentes. A sobreposição da área inundada pela enchente de 1995 com as curvas de nível 

extraídas das cartas na escala 1:10.000 elaboradas pela Coordenação da Região 

Metropolitana de Curitiba (COMEC), permitiu determinar a extensão da área de interesse 

e verificar que esta, durante a cheia em questão, nunca se estendeu além da segunda 
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curva de nível (10m acima da cota da planície de inundação), considerada a partir do 

traçado do rio principal e seus afluentes. 

Dessa maneira, e de forma conservadora, estabeleceu-se como área de inundação 

potencial aquela compreendida entre o rio principal (e afluentes) até a quarta curva de 

nível em ambas as margens do mesmo, sendo a eqüidistância entre curvas de nível de 5 

metros. 

Levando-se em conta a extensão da área a representar, aproximadamente 70 km 

de largura por 30 km de altura, considerou-se um tamanho de célula para o modelo global 

de 100m x 100m (resolução espacial), resultando em um quadriculado (GRID) 

constituído por uma malha de 640 colunas por 420 filas, ou seja, 268.800 células. A área 

total da Bacia do Alto Iguaçu corresponde a 2.748 km2 e a área modelada, representada 

pelo modelo de elevação digital (DEM) geral corresponde a uma área de 1.305 km2, o 

que eqüivale a 47% da área total da bacia. 

A partir dos resultados nessa escala, realizou-se a geração de modelos de detalhe 

em algumas áreas, com uma resolução espacial maior para o DEM (50m). (SUDERHSA, 

1999) 

 

Coleta da informação planialtimétrica existente 

Durante o estudo, foram coletados diversos tipos de informações para subsidiar a 

geração do DEM, sendo: mapas em escala 1:10.000 (COMEC) e 1:2.000 (Prefeitura 

Municipal de Araucária), ortofotos (1998, COMEC), restituições aerofotogramétricas 

(escalas 1:50.000 e 1:60.000, 1996-1997, SEMA), fotografias aéreas (escala 1:60.000, 

abril/96, COMEC), imagens de satélite (LANDSAT-TM, bandas 1, 2 e 3, composição 

RGB, 05/abril/97, órbita 220, cena 078, resolução espacial de 30 m), nivelamento 

geométrico e seções transversais (abril-maio/98, ESTEIO). 

Da cartografia recebida (escala 1:10.000 da COMEC e 1:2.000 da COMEC e da 

Prefeitura de Araucária) foram analisadas e extraídas informações subdivididas em quatro 

grupos de informação; a saber: curvas de nível, pontos cotados, infra-estrutura, 

hidrografia e cavas, objetivando um maior detalhamento da planície de inundação. Toda a 

informação cartográfica recebida foi transformada ao Datum Horizontal SAD69 (IBGE), 

que foi o utilizado no modelo matemático. Considerou-se a cartografia oficial (COMEC) 

como base de referência de precisão cartográfica, devido ao fato desta informação ser 

obtida a partir dos originais cartográficos. As fotografias aéreas subsidiaram a análise e 

caracterização da planície de inundação do rio Iguaçu. A imagem de satélite teve a 

finalidade de auxiliar a visualização da caracterização urbana da Bacia do Alto Iguaçu e a 

abrangência e impacto de uma enchente.  

Após a verificação da qualidade dos dados utilizados, foram gerados modelos 

digitais do terreno para a região abrangida pelas fotografias da enchente de 1995, com 

resoluções espaciais de 50m e 100m. 

A cheia de 1995, obtida por fotos aéreas, foi lançada sobre as cartas 1:10.000 e 

digitalizada. Esta informação foi utilizada como parâmetro base para o refinamento do 

modelo hidrodinâmico, através de inúmeras simulações de enchente para o mesmo 

período, permitindo a verificação da qualidade dos dados altimétricos, da existência de 
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elementos influentes no fenômeno da inundação (aterros e bueiros) e da própria qualidade 

do modelo hidrodinâmico. 

 

Implementação do MIKE 11 GIS – Bacia do Alto Iguaçu 

O MIKE 11 GIS foi utilizado para o pré e pós processamento dos dados e 

resultados do modelo hidrodinâmico e para a comparação dos impactos causados pelas 

enchentes, bem como das alternativas e conseqüências originadas por possíveis obras de 

engenharia implantadas para o controle das cheias na Bacia do Alto Iguaçu. 

 

Geração do DEM – Módulo DEM 

A partir da finalização do processamento da cartografia básica, procedeu-se a 

etapa de geração do DEM para a Bacia do Alto Iguaçu. 

O DEM é uma ferramenta fundamental para uma melhor e rápida apresentação 

espacial dos modelos e simulações realizadas pelo MIKE 11, sendo responsável pela 

caracterização topográfica da planície de inundação. 

Sendo o DEM o principal dado de entrada requerido pelo MIKE 11 GIS para a 

geração dos mapas de inundação, os resultados do modelo de inundação estão 

diretamente vinculados à precisão com que se desenvolve o DEM e, consequentemente, à 

qualidade da base cartográfica a partir da qual o mesmo foi obtido. 

A partir da obtenção do tema contendo todos os pontos altimétricos (neste 

estudo, 1.700.000 pontos), o mesmo foi utilizado para a geração do DEM através do 

Módulo DEM (DEM Module) do software MIKE 11 GIS. Todos estes pontos foram 

utilizados para a interpolação DEM geral, compreendendo a área da Bacia do Alto 

Iguaçu, conforme apresentado na Figura 1. 
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Figura 1 – Área de estudo e definição da área coberta pelo DEM 

 

Quanto maior a resolução, mais detalhado será o DEM interpolado, sendo 

vinculado à qualidade, quantidade e distribuição espacial dos dados altimétricos 

utilizados na geração do modelo digital do terreno. Restrições computacionais 

(hardware) para um volume muito grande de informações também influem 

significativamente na decisão da resolução espacial a ser utilizada. O DEM global foi 

definido com uma resolução espacial de 100m, o que significa dizer que cada célula 

componente possui a dimensão de 100m nas direções X (Leste) e Y (Norte), 

representando uma área de 10.000m2. Definida a resolução espacial, o que resultou num 

GRID composto por 420 linhas e 640 colunas, num total de 268.800 células, procedeu-se 

então à interpolação do DEM, aplicando-se uma rotina de interpolação de distâncias 

ponderadas. O algoritmo de interpolação do DEM determina para cada célula da malha 

regular um valor de cota correspondente, sendo o mesmo calculado a partir da média 

ponderada ao inverso da distância entre pontos de cota conhecida. Nas etapas do processo 

de interpolação utilizado pelo MIKE 11 GIS para a geração do DEM tem-se que: (1) todo 

o valor interpolado da coordenada Z (em metros) é associado ao canto inferior esquerdo 

da célula da malha regular, cujo valor representa a cota para toda a área recoberta por esta 

célula; (2) se somente um ponto XYZ for encontrado na célula, a coordenada Z do ponto 

é automaticamente associada como o valor de cota para a célula em questão; (3) quando 

vários pontos XYZ forem encontrados dentro de uma célula, um valor médio é usado; (4) 

se nenhum ponto XYZ estiver localizado dentro da célula, a rotina de interpolação 
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determina quadrantes para a célula, e procura para cada quadrante o ponto XYZ mais 

próximo; (5) quando o ponto XYZ mais próximo em cada quadrante for encontrado, estes 

são selecionados e a interpolação por distância ponderada entre os pontos XYZ 

selecionados é realizada; e (6) o valor Z interpolado é então associado a célula do DEM. 

A rotina de interpolação é realizada para todas as células, utilizando-se o modelo 

matemático a seguir apresentado. 

Zj = 


=

+++

4

1

4

4

3

3

2

2

1

1

1

i id

d

z

d

z

d

z

d

z

 (1) 

onde: 

z1,2,3,4 – cota dos pontos encontrados em cada quadrante; 

d1,2,3,4 – distância do ponto encontrado ao ponto a ser interpolado; 

Zj – valor de cota interpolado para a célula. 

 

A área inundada foi utilizada como parâmetro para a definição da região de cobertura e 

resolução espacial do DEM detalhado utilizado para o ajuste e refino do modelo 

hidrodinâmico. 

Assim, para áreas de estudo específicas na Bacia do Alto Iguaçu, pode-se 

incrementar a resolução espacial do DEM, fato que concorre para uma melhor 

apresentação visual dos resultados e para um gasto maior de tempo em geração e 

visualização dos arquivos e, portanto, do conseqüente aumento do volume das 

informações resultantes. Porém, uma maior resolução logicamente precisaria de uma 

maior densidade de informações topo - altimétricas. A Figura 2 ilustra a melhor 

apresentação visual proporcionada por um DEM de maior resolução espacial. 

Assim, definidos o DEM geral com resolução espacial de 100m (420 linhas x 

640 colunas) e o DEM detalhado com 50m (350 linhas x 250 colunas), procedeu-se a 

associação do modelo hidrodinâmico desenvolvido pelo MIKE 11 a estes modelos de 

elevação digital, para a geração dos mapas de inundação. 
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Figura 2 – DEM geral e detalhado (resolução espacial de 50m) dentro da área em estudo 

 

Modelo Hidrodinâmico – MIKE 11 

No curso do projeto foram elaborados dois modelos hidrodinâmicos. Este procedimento 

foi adotado devido à necessidade de descrever o rio Iguaçu em suas condições pré e pós 

obras do período 1995/96.  

• Modelo 95: Topografia do rio Iguaçu do ano de 1995, trecho Ponte 

RFFSA sobre rio Iraí até Balsa Nova. Também estão incluídos os principais 

tributários com levantamentos topográficos de 1997 e a modelagem das 

planícies de inundação. Os principais tributários estão considerados dentro do 

modelo só na área com potencial risco de inundação.  

• Modelo 97E: Topografia do ano de 1997 para o rio Iguaçu e tributários, 

e inclui o canal extravasor em seu estado atual (1997). 

Com a implementação do MIKE 11 GIS, com toda a informação proveniente do 

DEM, e com os parâmetros de ajuste obtidos das fotos da cheia de janeiro de 1995, o 

modelo hidrodinâmico foi refinado e ajustado considerando-se, em especial, o 

escoamento na planície de inundação. 

As fotos da cheia de janeiro de 1995, que cobrem a área do Parque 

Metropolitano do Alto Iguaçu, ajudaram significativamente na identificação das áreas 

inundáveis e depressões, em especial, das células de inundação circundadas por aterros. 
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A modelagem destas áreas inundáveis foi implementada no MIKE 11 por meio 

de estruturas denominadas “link channels”. Link Channels são estruturas computacionais 

ideais para modelar as distribuições de escoamento entre o rio e a planície de inundação. 

Um link channel pode ser definido para representar um aterro, um dique naturalmente 

gerado pela sedimentação do rio ou um tributário. As distribuições do escoamento podem 

aglomerar-se numa só estrutura computacional para reduzir o tamanho do modelo, como, 

por exemplo, vários tributários e um dique natural podem ser representados em um só 

link. 

A calibração do modelo hidrodinâmico foi realizada em etapas, visando alcançar 

um ajuste satisfatório dos hidrogramas das séries temporais de níveis d’água nos postos 

fluviométricos existentes no rio Iguaçu e nas áreas inundáveis geradas pelo MIKE 11 

GIS. A comparação das áreas inundáveis simuladas com as extraídas das fotos aéreas da 

cheia do dia 9 de janeiro de 1995, permitiu compreender a distribuição do escoamento 

superficial na planície de inundação e, assim, ir modificando gradualmente o modelo 

hidrodinâmico, permitindo melhores caracterização da planície e representação da 

distribuição do fluxo. (SUDERHSA, 1998) 

 

Geração dos Mapas de Inundação – Módulo FM 

Com o DEM de trabalho gerado e com os resultados do modelo hidrodinâmico, 

procedeu-se então à geração dos mapas, concentrando-se em especial na enchente de 

janeiro de 1995 e no ajuste e adaptação do modelo, consistindo desta forma o DEM e o 

modelo matemático para a Bacia do Alto Iguaçu. 

O MIKE 11 GIS produz três tipos de mapas de pós processamento, sendo: (1) 

mapas de inundação, que exibem a variação da profundidade de inundação na planície 

inundada; (2) mapas de duração, que levam em conta o tempo de duração da inundação e, 

com base em um período crítico, representam as áreas que foram inundadas por um 

período inferior ou superior ao mesmo para uma determinada profundidade de inundação; 

e (3) mapas de comparação que exibem as diferenças entre dois mapas de inundação.  

Durante a implementação do MIKE 11 GIS para a Bacia do Alto Iguaçu, foram 

gerados mapas de inundação, permitindo a análise de consistência e o ajuste do modelo 

hidrodinâmico, bem como a visualização dos resultados finais. 

Os mapas de inundação foram gerados através do Módulo FM (Flood 

Management Module) do software MIKE 11 GIS, com base nos resultados da simulação 

realizada pelo MIKE 11, e tomam como informação fundamental o DEM gerado e os 

pontos de nível d’água contidos e interpolados pelo modelo hidrodinâmico do MIKE 11. 

Levou-se em conta a existência de estruturas na planície de inundação, como 

aterros, estradas e ferrovias, que influenciam a distribuição do escoamento no fenômeno 

da inundação, inserindo-os como temas de interrupção da interpolação, sendo desta forma 

considerados pelo processo de interpolação nos mapas de inundação. Este tema é 

representado por um tema linear, que afeta a interpolação da superfície d’água, 

impossibilitando o escoamento do fluxo da inundação através da mesma. 
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Também foi considerada a existência de bueiros, que igualmente influenciam o 

escoamento da inundação, pois permitem o fluxo d’água através das linhas de interrupção 

da interpolação, sendo estes inseridos diretamente no modelo hidrodinâmico. 

Foram então incorporados ao Módulo FM o traçado esquemático dos rios 

modelados (BRS–Branch Route System) pelo MIKE 11, os nós de cálculo de vazão e 

níveis d’água.  

O tema BRS, representativo dos rios modelados pelo MIKE 11, é fundamental 

para todo o processo de geração dos mapas de inundação, comparação e duração, e para 

todo o MIKE 11 GIS, pois é o responsável pelo georeferenciamento do modelo 

hidrodinâmico do MIKE 11, bem como dos seus resultados, visto que referencia 

espacialmente todas as progressivas, pontos de nível d’água e vazão medidos e 

interpolados. 

A partir dos pontos de nível d’água georeferenciados são interpolados os níveis 

d’água na planície de inundação, processo esse que consiste no cálculo automático do 

nível d’água para cada célula componente do DEM a partir dos pontos originários do 

modelo desenvolvido no MIKE 11, gerando-se, desta forma, os mapas de inundação. 

Assim, para a geração dos mapas de inundação foram utilizados todos os temas 

necessários para o processo, que são respectivamente: o DEM; o tema representativo dos 

rios modelados; e o tema representativo das linhas de interrupção da interpolação. 

Após a caracterização dos temas básicos, procedeu-se as etapas necessárias à 

geração dos mapas de inundação, associando-se as progressivas modeladas pelo MIKE 

11 ao tema representativo dos rios modelados.  

Em seguida, foram georeferenciados os pontos de nível d’água e vazão, e então 

importados os resultados das simulações do MIKE 11, e estes associados aos pontos de 

nível d’água e vazão georeferenciados. 

Ao fim desta etapa, deu-se início à interpolação dos mapas de inundação, com a 

seleção das datas desejadas. 

Existem três métodos de geração dos mapas de inundação. Para a Bacia do Alto 

Iguaçu, utilizou-se o modelo de interpolação mais refinado, denominado Dynamic and 

User-defined Channel Boundary Lines (CBL’s), devido a ocorrência de inúmeras 

estruturas contidas na planície de inundação como aterros, bueiros, estradas e ferrovias, 

que diretamente influem no comportamento da enchente. 

Inicialmente o método calcula o nível d’água para cada célula do DEM, 

excetuando-se as áreas mascaradas, utilizando os pontos d’água mais próximos 

encontrados em cada quadrante e determinando deste modo a superfície de inundação. 

As profundidades de inundação são obtidas através da subtração do nível d’água 

calculado das elevações do DEM. 

As linhas de falha funcionam como uma barreira à interpolação da superfície 

d’água, impedindo a seleção do ponto de nível d’água que se encontre bloqueado pela 

mesma. 

As áreas livres de inundação são caracterizadas por áreas cuja elevação do DEM 

é superior à elevação da superfície de inundação. Estas áreas delimitam os limites 

terra/água, também denominadas de CBL’s dinâmicas (Dynamic CBL’s), onde o modelo 
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encerra a interpolação dos níveis d’água, funcionado da mesma forma que as linhas de 

falha, otimizando o processo. 

Em resumo, o algoritmo de interpolação dos níveis d’água é o mesmo utilizado 

pelo DEM, acrescido da capacidade de detecção dinâmica da linha terra/água e das linhas 

de falha. 

Utilizando-se do DEM detalhado com 50m de resolução, que abrange a área 

coberta pelas aerofotos da enchente de 1995, foram gerados vários mapas de inundação 

para a data de 09 de janeiro de 1995 às 12:00 horas, que corresponde à tomada das 

fotografias. 

Este processo representou o ajuste e verificação do modelo hidrodinâmico, 

comparando as simulações de inundação obtidas com a enchente real, extraída das 

fotografias aéreas e devidamente lançada sobre a cartografia em escala 1:10.000. 

No processo de comparação foram verificados possíveis erros do modelo digital 

(DEM), confrontando-o com as cartas originais, sendo os mesmo corrigidos quando 

encontrados. 

Encerrada a possibilidade de erros do próprio DEM, efetuou-se ajustes nos 

parâmetros do modelo hidrodinâmico, mediante uma pré verificação dos dados das 

seções transversais, níveis d’água e vazão medidos. Todos os possíveis erros encontrados 

foram prontamente corrigidos. Toda esta etapa foi repetida até chegar-se a um resultado 

satisfatório para a área recoberta pelo DEM detalhado.  

Ao término desta etapa, este processo foi repetido para o modelo geral, sendo o 

mesmo efetuado até chegar-se ao resultado final desejado, gerando-se assim o mapa de 

inundação para o modelo geral para a cheia em questão. A Figura 3 apresenta o mapa de 

inundação gerado para a área do DEM detalhado (Resolução DEM = 50 m), 

confrontando-a com a delimitação obtida a partir das fotos aéreas onde se observa um 

ajuste satisfatório. A Figura 4 ilustra o mapa de inundação para à área total do Alto Rio 

Iguaçu para a cheia do 9 de Janeiro de 1995 (Resolução DEM = 100 m). As diferentes 

graduações de cor mostram diferentes profundidades de inundação. 



 

 
   XIII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 13 

 
Figura 3 – Mapa de inundação gerado para a área do DEM detalhado – Ajuste do Modelo 

Hidrodinâmico – Cheia de 1995 
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Figura 4. Mapa de inundação gerada para o DEM Total 

 

A Figura 5 ilustra um perfil transversal da planície de inundação dentro da área 

atingida pela enchente, gerado diretamente pelo MIKE 11 GIS. Na parte inferior da 

figura é apresentado o mapa da área indicando, com uma linha, o perfil selecionado. Na 

parte superior, o perfil selecionado, com uma longitude de aproximadamente 3.900 m, 

ilustra a extensão e profundidade alagada para o instante selecionado da cheia de janeiro 

de 1995. Este pós processamento do mapa de inundação permite avaliar, em outra 

dimensão, a extensão da área alagada. 
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Figura 5. Perfil transversal da planície de inundação – cheia de janeiro de 1995 

 

UMA APLICAÇÃO DO PÓS-PROCESSAMENTO DOS MAPAS DE 

INUNDAÇÃO 

O processo de avaliação de uma enchente não finaliza com a geração do mapa 

de inundação. Este é só o produto que será utilizado para a avaliação multi-setorial da 

inundação. Quantificar as conseqüências de inundações é uma das principais atividades, e 

este mapa é o produto básico. Um parâmetro muito importante neste processo é o numero 

de pessoas atingidas pela inundação. A resposta é o cruzamento da informação entre o 

mapa de inundação gerado por MIKE 11 GIS e a informação, em forma digital dentro do 

ArcView, da densidade de ocupação do território na RMC.  

Foram obtidas junto à COPEL (Companhia Paranaense de Energia Elétrica) 

informações acerca da malha de consumidores de energia elétrica, em 1998. A nosso ver, 

esta informação é a mais atualizada e a que melhor representa a distribuição da 

população. A maioria das pessoas, dos diferentes níveis sociais, são consumidores de 

energia elétrica e, somando-se a isto, esta base de dados tende a ser a mais atualizada. 

Outras fontes, como companhias de saneamentos, usualmente não possuem uma 

cobertura de serviços para toda a população existente.  

As informações sobre os consumidores foram recebidas em arquivos ASCII e 

continham as coordenadas (E,L) dos cantos inferior esquerdo e superior direito de células 

com dimensões de 100m x 100m. Os atributos destas células referiam-se ao número de 

consumidores dos tipos residencial, comercial e industrial, e o respectivo consumo médio 

para cada tipo de consumidor. 
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Os arquivos em formato texto foram convertidos para um formato tabular, de 

forma a poderem ser trabalhados de forma rápida no ArcView GIS 3.0a, com a finalidade 

de restaurar a malha de consumidores (GRID).  

Pode-se, por exemplo, calcular o total de consumidores (residencial, comercial e 

industrial) atingidos pela inundação do 9 de Janeiro de 1995 às 12:00 dentro da RMC, ou 

para cada Prefeitura individualmente. A Figura 6 ilustra a distribuição espacial dos 

consumidores atingidos pela enchente (quadrados pretos), que pode diretamente ser 

avaliada como população atingida, para cada consumidor, um número equivalente de 

pessoa. 

 

 
Figura 6 – Distribuição espacial dos consumidores atingidos pela enchente de janeiro de 

1995. 

 

Na tabela 1 é apresentada a quantidade de consumidores de energia elétrica da COPEL 

(número de ligações) que foram atingidos pela enchente de janeiro de 1995, por exemplo, 

na RMC e no Município de São José dos Pinais. 
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Tabela 1- Ligações energia elétrica da RMC e do Município de São José dos 

Pinhais (Mun. S. J. Pinhais) atingida pela cheia de janeiro de 1995.  

 

Área considerada 
Consumidores 

TOTAL 
Residenciais Comerciais Industriais 

RMC 8.326 343 177 8.846 

Mun. S. J. 

Pinhais 

1.897 113 54 2064 

 

 

Esta aplicação demostra o potencial da integração da modelagem numérica de 

rios e da tecnologia GIS através do MIKE 11 GIS. 

Os resultados desta aplicação podem conduzir às respostas de perguntas tais como: Qual 

é a quantidade de população beneficiada no caso de obras de controle de cheias? Isto 

permitirá, através dos mapas de comparação de inundações para diferentes cenários, 

individualizar as áreas beneficiadas por estas medidas estruturais ou não-estruturais, e 

logo calcular a população beneficiada utilizando as ferramentas de ArcView. 

 

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

O manejo de cheias é um dos problemas mais importantes na bacia do Alto 

Iguaçu, e engloba muitas variáveis ambientais, sociais e tecnológicas. O conceito de 

manejo de cheias consiste na tomada de decisões através de medidas estruturais e não-

estruturais, baseando-se em políticas que reflitam as necessidades da comunidade e do 

meio ambiente. Estas decisões são complexas e freqüentemente não possuem uma 

solução que satisfaça completamente a todas as partes envolvidas. A quantidade de 

variáveis a serem consideradas, como uso do solo, meio ambiente, infra-estrutura, 

estruturas de controle de inundações, agricultura, economia, sociedade, organismos de 

alerta e prognóstico de cheias, dificultam a tomada de decisão e a formulação de políticas 

específicas.  

A implantação do módulo MIKE 11 GIS viabiliza para estes casos inúmeras 

possibilidades e alternativas de soluções aos problemas inerentes ao manejo de enchentes, 

freqüentes em grandes concentrações urbanas. 

A utilização das tecnologias GIS e de modelagem matemática, caracterizam-se 

como uma poderosa ferramenta para avaliação e análise do comportamento de uma 

planície de inundação durante uma enchente, e de toda a problemática sócio - econômica 

e ambiental originada por tal fenômeno. 

Além disto, aliam-se a estes resultados todas as ferramentas GIS disponíveis 

pelo ArcView GIS, que permitem o cruzamento destes com outras informações, 

principalmente de ordem sócio - econômica e ambiental , potencializando as análises. 

Os mapas de inundação, por exemplo, possibilitam a avaliação do 

comportamento de uma inundação num intervalo de tempo, e o impacto de obras que 
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alterem as características da planície de inundação e/ou medidas não-estruturais, 

permitindo verificar a validade ou não da implantação destas. 

Em conjunto, estes mapas e os resultados fornecidos pelo MIKE 11 e MIKE 11 

GIS, obtidos a partir de todos os dados agregados e processados durante todo este projeto, 

proporcionam ferramentas que permitem auxiliar, ordenar e controlar o uso e ocupação 

do solo, através da adoção de uma política racional de zoneamento, baseada na análise 

destes resultados. 

Para a Bacia do Alto Iguaçu, objeto do presente estudo, várias alternativas de 

melhoria e otimização de resultados estão previstas para serem aplicadas.  

Numa primeira etapa, pode-se ampliar a modelagem hidrodinâmica dos 

tributários, principalmente os que cortam e/ou circundam áreas urbanas e que apresentam 

problemas com relação a enchentes, como os rios Belém, Palmital, Atuba e Pequeno, 

com a inclusão e levantamento de novas seções transversais e medições de nível d’água e 

vazão, proporcionando assim a geração de mapas de inundação, duração e comparação e 

demais resultados possíveis, com um maior grau de confiabilidade e em áreas com alta 

densidade de população. Isto, juntamente com o estabelecimento de um modelo de 

drenagem de sistemas pluviais, permitirá uma melhor abordagem dos problemas das 

enchentes em áreas urbanas como, por exemplo, as bacias dos rios Belém, Atuba e 

Palmital. 

Numa perspectiva de mais longo prazo, pesquisas e cruzamentos das 

informações, apresentação dos resultados, análise e avaliação do comportamento do 

relevo para a planície de inundação, podem ser incrementadas e realizadas com a 

utilização das extensões disponíveis para o ArcView GIS, principalmente as extensões 

Spatial Analyst e 3D Analyst. 

Também os resultados de outros modelos já implantados na SUDERHSA como, 

por exemplo, o MIKE 11 WQ (qualidade de água), podem ser facilmente integrados para 

avaliar os potenciais riscos que apresentam à população durante enchentes, neste caso 

específico, com a carga poluente do Alto Rio Iguaçu. 
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