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APLICAÇÃO DO MODELO HIDROLÓGICO-HIDRODINÂMICO 

MIKE SHE/MIKE 11 À BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO BEBERI BE 

EM PERNAMBUCO 

Valéria Camboim Góes1 & José Almir Cirilo2 

RESUMO - A modelagem hidrológico-hidrodinâmica de sistemas fluviais complexos em áreas 
urbanas é abordada neste trabalho utilizando-se para isso um modelo hidrológico determinístico de 
base física distribuído que requer informações cartográficas, informações de imagens de satélite e 
informações hidrológicas. O sistema hidrológico estudado consiste da bacia hidrográfica do Rio 
Beberibe, que é uma das principais bacias da Região Metropolitana de Recife – RMR. O período de 
obtenção dos dados para modelagem teve início em maio de 2007 e término em agosto de 2007 com 
intervalo de 2 horas. Os resultados mostraram que a utilização de informações mais refinadas e 
detalhadas agrega ganhos significativos na modelagem hidrológico-hidrodinâmica na medida em 
que com uma base bem estruturada de dados de entrada pode-se obter dados de vazão que 
representem mais fielmente a realidade de campo. Em situações, como no caso de enchentes, onde 
se necessita de respostas rápidas a modelagem hidrológico-hidrodinâmica com uma base de dados 
confiável se configura em uma ferramenta importante que permite fazer as intervenções e auxiliar 
as populações de áreas de risco. 

ABSTRACT - The hydrodynamic-hydrologic modeling of complex fluvial systems in urban areas 
is boarded in this work using for this a deterministic hydrologic model of distributed physical base 
that requires cartographic information, hydrologic information and information of satellite images. 
The studied hydrologic system consists of the Beberibe River basin that is one of the main basins of 
the Metropolitan Region of Recife. The period of the data attainment for modeling had beginning in 
May of 2007 and ending in August of 2007 with interval of 2 hours. The results had shown that the 
use of more refined and detailed information adds significant profits in the hydrologic modeling 
insofar as with a well structuralized base of entrance data can be gotten outflow data that represent 
more faithful the field reality. In situations, as in the flood case, where it needs fast answers the 
hydrologic modeling with a trustworthy database it configures in an important tool that allows to 
make the interventions and to assist the populations of risk areas. 
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INTRODUÇÃO 
 

A necessidade humana em representar os processos hidrológicos é algo inerente à 

sua evolução visto que a observação da natureza sempre despertou no homem a 

curiosidade em descobrir a dinâmica dos processos que nela ocorrem. Com base nessas 

observações foi-se descobrindo que as respostas para as indagações de como os 

processos ocorriam encontravam-se não só na própria natureza, mas também em como o 

homem intervinha nela. 

Exemplos dessas intervenções são os desmatamentos, a impermeabilização 

crescente de áreas urbanas, construção de reservatórios para captação de água 

superficial, perfuração de poços para exploração da água subterrânea, assoreamentos, 

dentre outras. 

No caso das áreas urbanas, os estragos causados pela ocupação desordenada de 

áreas indevidas têm implicações catastróficas, tais como as enchentes e inundações que 

provocam danos ambientais e sociais. Os locais que deveriam ser ocupados 

naturalmente pelas águas são indevidamente ocupados por terrenos impermeabilizados e 

habitações fazendo com que a água não tenha como infiltrar, provocando o aumento dos 

picos de vazões. 

Algumas ferramentas têm sido avaliadas e aplicadas como forma de auxiliar os 

tomadores públicos de decisões na tarefa de planejar, gerenciar, prevenir e provê 

soluções para os problemas de drenagem urbana. Entre estas ferramentas citam-se as 

técnicas de modelagem hidrológica que auxiliam no gerenciamento dos recursos 

hídricos com o intuito de melhor quantificar e caracterizar os eventos de cheias nessas 

áreas urbanas. 

O objetivo principal deste trabalho consiste em representar da forma mais real 

possível a dinâmica de sistemas fluviais complexos com áreas de grande ocupação 

urbana utilizando para isso técnicas apuradas de levantamentos de dados espaciais, 

modelos hidrológicos distribuídos de base física, que incorporem a variabilidade 

espacial das características das bacias hidrográficas, e levantamento de dados em 

campo. 

O sistema hidrológico estudado consiste da bacia hidrográfica do Rio Beberibe, 

que é uma das principais bacias da Região Metropolitana do Recife – RMR, e para 

simular o comportamento hidrológico-hidrodinâmico deste sistema foi escolhido o 

modelo distribuído MIKE SHE/MIKE 11. 
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ÁREA DE ESTUDO 

O Rio Beberibe nasce no Município de Camaragibe, sendo formado pela junção 

dos rios Pacas e Araçá. Somente após esta confluência é que passa a receber 

denominação de Beberibe. Sua bacia de drenagem conta com uma extensão superficial 

de 81km2, totalmente inserida na Região Metropolitana do Recife - RMR. Ver Figura 1. 

Apesar de ser uma bacia com uma área de pequena expressão, a mesma é 

densamente ocupada, contando com 549.278 habitantes, o que representa uma alta 

densidade demográfica de 6.781 hab/km². Nesta bacia encontra-se a maior concentração 

de áreas de baixa renda da RMR, requerendo projetos e intervenções nas áreas de 

saneamento, urbanismo e redução de risco de enchentes. 

 

 

Figura 1 – Bacia hidrográfica do Rio Beberibe. 
 

Quanto ao clima, a bacia hidrográfica do Rio Beberibe pertence a uma região de 

clima quente e úmido (As’- Köppen), com temperatura média anual de 26ºC e 

pluviosidade média de 1.763mm/ano (Olinda). Os dados de evaporação disponíveis para 

a área indicam uma evaporação média de 1.222mm para o posto de Olinda (período de 

registro de 32 anos) (SEPLAN/PE, 1997). 

Do ponto de vista geológico, a bacia acha-se inserida na Planície Flúvio-Marinha 

do Recife, a qual limita-se a oeste por morros terciários do grupo Barreiras. A Planície é 

formada por depósitos recentes constituídos de coluviões, aluviões, terraços aluviais, 

mangues e dunas e apresentam cotas altimétricas que variam de 0 a 10 metros em 
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relação ao nível médio das marés. Essas características de planície, aliadas a um 

processo de urbanização da área, apontam para uma crescente dificuldade de 

escoamento das águas pluviais, sobrecarregando, as estruturas do sistema de drenagem e 

provocando, em muitos casos, inundações. 

 

Problemática da Drenagem Urbana 

O registro histórico de perdas econômicas significativas, além de vidas, em 

decorrência das inundações ou enchentes, que atingiram o núcleo metropolitano Recife-

Olinda, tem início em 28 de janeiro de 1632. Ocorrendo preferencialmente entre os 

meses de junho e agosto, seguiram-se enchentes nos anos de 1638, 1824, 1842, 1854 

(maior enchente do século), 1862, 1869 (a dimensão do desastre levou o imperador 

Pedro II a determinar o estudo do problema, recebendo em 1870, a sugestão de 

construção de uma série de barragens nos principais afluentes do Rio Capibaribe), 1884, 

1894, 1899, 1914, 1920, 1924, 1960, 1961, 1965, 1966 (175 mortes), 1970 (20 mortes), 

1975 (107 mortos e 350 mil desabrigados), 1977, 2000 (22 mortos e 60 mil 

desabrigados), 2004 (36 mortos e 20 mil desabrigados), 2005 (36 mortos e 30 mil 

desabrigados). Este histórico bem demonstra a dimensão do problema que o núcleo 

metropolitano Recife-Olinda precisa enfrentar nos períodos chuvosos (Figura 2). Com 

densa ocupação nas áreas baixas da planície costeira, especialmente por assentamentos 

precários em margens de canal e sobre aterros instáveis em áreas de mangues, o risco de 

enchentes e a precariedade do sistema de drenagem são temas recorrentes da gestão 

pública e da população atingida (ALHEIROS et al., 2007). 

 

  

Figura 2 – Cenas de enchentes o núcleo metropolitano Recife-Olinda 
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Entre as várias atividades impactantes negativas sobre a drenagem urbana na bacia 

hidrográfica do Rio Beberibe podem ser citadas: o lançamento de efluentes domésticos 

na drenagem, o desmatamento de matas ciliares, a extração informal de areia, a 

ocupação inadequada das áreas baixas das margens, a alteração antrópica da foz e a 

destruição dos manguezais. 

 

Sistema de Controle de Enchentes 

As ações que se referem ao controle de enchentes na RMR se iniciaram na bacia 

hidrográfica do Rio Capibaribe com a construção, pelo Governo Federal, das barragens 

de Carpina, Goitá e Jucazinho, as quais, juntamente com a barragem de Tapacurá e 

melhorias introduzidas no leito do rio, na zona urbana, se constituem no conjunto de 

obras de grande porte para a defesa contra inundação no Recife (ALCOFORADO, 

2006).  

Em relação à bacia hidrográfica do Rio Beberibe muitas ações estruturais e não 

estruturais ainda precisam ser implantadas para reduzir o risco de inundações nas áreas 

ocupadas da planície. A execução de serviços de melhoria das condições da calha 

fluvial e tratamento das margens do Rio Beberibe, complementarmente aos serviços de 

reurbanização de comunidades situadas nessa bacia hidrográfica são fundamentais para 

garantir a eficiência do sistema hídrico. Desse modo, as intervenções complementares 

propostas no Projeto de Revitalização do Rio Beberibe (SRH/PE, 2008) potencializam 

os resultados das ações do PROMETRÓPOLE (Programa do Governo do Estado de 

Pernambuco, que tem como foco principal de atuação as áreas onde estão concentradas 

as comunidades pobres da bacia hidrográfica do Rio Beberibe) e podem melhorar 

sensivelmente a qualidade de vida das pessoas que habitam áreas ribeirinhas, além de 

melhorar a qualidade da água nos estuários. 

Outra ação que está sendo desenvolvida é o Sistema de Alerta do Rio Beberibe 

desenvolvido inicialmente para o municio de Olinda, com recursos repassados pela 

Agência Nacional de Águas – ANA, contando com a participação da Secretaria de 

Recursos Hídricos do Estado de Pernambuco, o Instituto Tecnológico do Estado de 

Pernambuco, a Prefeitura do Município de Olinda e a Universidade Federal de 

Pernambuco, e se constitui na primeira iniciativa na região voltada para a construção de 

todas as etapas da montagem de um sistema de alerta com embasamento científico e 

tecnológico e participação social (ALHEIROS et al., 2007). 
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MODELO HIDROLÓGICO DISTRIBUÍDO MIKE SHE 

O MIKE SHE (DHI, 2007) é uma adaptação do código original do SHE - Système 

Hydrologique Européen e foi desenvolvido conjuntamente pelo British Institute of 

Hydrology, DHI (Danish Hydraulic Institute Water and Environment) e pela companhia 

de consultoria francesa SOGREAH (Société Grenobloise d'Etudes et d'Applications 

Hydrauliques). O nome MIKE SHE provém do nome do principal autor Michael B. 

Abbott e do código original do SHE. 

O modelo tem uma estrutura modular que compreende os seguintes componentes: 

interceptação, evapotranspiração, infiltração, fluxo subsuperficial na zona não-saturada, 

fluxo subterrâneo na zona saturada, fluxo superficial e fluxo nos canais (Figura 3). 

 

Figura 3 – Representação esquemática dos componentes do MIKE SHE. 
 

A representação das características da bacia e os dados de entrada são fornecidos 

através da discretização horizontal e vertical da bacia hidrográfica dentro de uma rede 

ortogonal de grades. Desta maneira a variabilidade espacial dos parâmetros como 

elevação, tipo de solo (parâmetros hidráulicos do solo), cobertura do solo, precipitação e 

evapotranspiração potencial podem ser representados. 

A interceptação da chuva é modelada usando o método modificado de Rutter 

(KRISTENSEN e JENSEN, 1975), que considera a capacidade de armazenamento 

máxima da cobertura vegetal; a quantidade de água retida na vegetação é modelada 

como uma função da capacidade de armazenamento da cobertura vegetal, a qual 

depende do índice de área foliar (IAF). A combinação da evapotranspiração potencial, 

uso do solo, índices de área foliar, absorção de água pelas raízes e da capacidade de 

armazenamento da cobertura vegetal determina a quantidade de evapotranspiração real. 
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(FEYEN et al., 2000). Em outras palavras, uma proporção da chuva é interceptada pela 

vegetação da qual uma parte da água evapora. A água remanescente atinge o solo, 

produzindo o escoamento da água superficial ou percolando para a zona não-saturada. 

Parte da água que se infiltra evapora da parte mais alta da zona de raízes ou é absorvida 

pelas raízes das plantas para o processo de transpiração. O restante da água infiltrada 

recarrega o fluxo subterrâneo na zona saturada. 

O fluxo na zona não-saturada pode ser calculado pela a equação completa de 

Richards, um procedimento de fluxo gravitacional simplificado ou um método simples 

de balanço hídrico em duas camadas. 

O módulo da zona saturada calcula o fluxo subterrâneo na bacia hidrográfica e 

interage com todos os outros módulos no MIKE SHE. As variações temporais e 

espaciais da variável dependente (altura de carga hidráulica) são descritas 

matematicamente pela equação tridimensional para o fluxo subterrâneo. Outra 

possibilidade é utilizar o Método do Reservatório Linear como uma aproximação 

conceitual concentrada que é uma alternativa ao modelo físico totalmente distribuído, 

visto que, em muitos casos existem problemas com a disponibilidade dos dados e a 

estimativa dos parâmetros, pois a informação subsuperficial é geralmente escassa. 

As aproximações de inércia nula da equação de St. Venant são resolvidas 

numericamente em duas dimensões para o fluxo superficial e em uma dimensão para o 

fluxo no canal (MIKE 11). 

 

BASE DE DADOS E COMPONENTES PARA A SIMULAÇÃO 

Para proceder ao traçado das curvas-chave e à simulação hidrológica foi 

necessário reunir os dados cartográficos, dados hidrológicos e os parâmetros requeridos 

pelo modelo; sendo estas informações apresentadas a seguir. 

 

Dados Cartográficos 

Os dados cartográficos disponíveis para a área foram agregados e manipulados em 

ambiente SIG e compreendem as informações de altimetria, hidrografia e uso do solo. 

Foram utilizadas 308 cartas altimétricas (Fonte: FIDEM – Ano do Voo: 1974, 

edição 1975, Escala: 1:2.000, com curvas de nível de 2 em 2 metros) convertidas do seu 

formato original analógico para o formato digital por meio de escaneamento e 
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vetorização semiautomática. A partir das cartas altimétricas disponíveis para a RMR foi 

gerado em ambiente SIG (Arcview) por meio do processo de interpolação dos dados o 

Modelo Numérico do Terreno – MNT. 

A rede hidrográfica utilizada foi obtida em meio digital da Unibase da Fundação 

de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Recife (FIDEM, 2003) e foi 

complementada, para o caso de algumas bacias, com o auxílio dos dados do Plano 

Estadual de Recursos Hídricos – PERH/PE (SECTMA/PE, 1998), bem como da 

imagem de alta resolução do Satélite QuickBird do ano de 2000 fornecida pela 

Prefeitura do Recife. 

O contorno das bacias hidrográficas dos principais rios, riachos e canais foi 

traçado a partir do MNT e da hidrografia que permitiu efetuar correções no MNT, 

procedimento esse conhecido como preenchimento das depressões. 

Para obtenção do mapa de uso do solo foi efetuada a classificação multiespectral 

de imagens de satélite, que é o processo de extração de informação em imagens para 

reconhecer padrões e objetos homogêneos com o objetivo de mapear as áreas da 

superfície terrestre. E a partir do mapa de classificação foram extraídas as áreas de cada 

classe (água, vegetação, solo exposto, área impermeável e nuvem) por bacia 

hidrográfica. A Figura 4 mostra a imagem do satélite QuickBird, o mapa de 

classificação da imagem as bacias hidrográficas geradas automaticamente. 

 

  

Figura 4 – Imagem do Satélite QuickBird e a respectiva classificação com as bacias 
hidrográficas sobrepostas. 
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Com a incorporação desses dados de impermeabilização por bacia hidrográfica na 

modelagem hidrológica pretendeu-se melhor representar o uso do solo nas bacias e 

diminuir as incertezas nos resultados das simulações. 

Apesar do estudo estar focado na bacia hidrográfica do Rio Beberibe, foram 

geradas informações para uma área mais abrangente baseando-se na necessidade de 

montar um banco de dados mais completo e que pudesse ser utilizado em outros estudos 

na região. 

 
Dados Hidrológicos 

Dados de Chuva 

Neste trabalho foram utilizados os dados de chuva extraídos da plataforma de 

coleta de dados (PCD) localizada em Olinda nas proximidades da foz do Rio Beberibe e 

disponibilizados pelo Laboratório de Meteorologia de Pernambuco (LAMEPE). O 

período compreendido foi Abril de 2007 a Agosto de 2007. 

Para efeito deste trabalho a chuva foi discretizada em intervalos de 2h em 2h para 

posterior utilização destes dados na modelagem e comparação com os dados de vazão 

obtidos pela curva-chave. A escolha do intervalo de 2h em 2h foi devida a 

disponibilidade dos moradores para efetuarem a leitura das réguas limnimétricas. 

 

Dados de Nível 

A escolha dos canais para a instalação das réguas limnimétricas e obtenção dos 

dados de nível foram foi baseada em alguns trabalhos anteriormente realizados como o 

Projeto de Qualidade das Águas e Controle da Poluição Hídrica das Bacias dos Rios 

Beberibe, Capibaribe e Jaboatão – PQA (SEPLAN/PE, 1997), o Cadastro de Canais da 

Cidade do Recife (PCR, 2000), as visitas a campo e a experiência dos moradores 

circunvizinhos aos canais. 

Foram escolhidos nove locais para a instalação das réguas limnimétricas e como 

forma de verificar quais as seções dos canais eram influenciadas pela maré foram 

realizadas campanhas de monitoramento da maré. Essas campanhas foram realizadas a 

partir da verificação da Tábua de Marés no Porto de Recife para os anos de 2005 e 2006 

dada pela Diretoria de Hidrografia e Navegação – DHN. Assim, foram registradas as 

leituras dos níveis nas seções com uma frequência de 5 minutos, aproximadamente, de 1 

a 2 horas antes e depois dos horários de marés baixa e alta no Porto do Recife. 
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Nos trechos de rios que são próximos à foz e que têm influência da maré, a 

relação entre cota e vazão pode não ser unívoca, isto é, a mesma vazão pode ocorrer 

para cotas diferentes, e cotas iguais podem apresentar vazões diferentes. Para evitar esse 

problema dá-se preferência a realizar a instalação de equipamentos em locais livres da 

influência da maré. Assim, com as informações obtidas das campanhas de 

monitoramento, foram escolhidas as seções, que não tivessem a influência da maré, para 

proceder as medições de velocidade, o cálculo das vazões, o traçado das curvas-chave e 

as simulações. Esses pontos podem ser visualizados na Figura 5. 

 

 

 
 
As áreas de contribuição das 
referidas seções nas bacias são: 
 
(A) - Rio Beberibe (Portão do 
Gelo): 51,57km²; 
(B) - Rio Morno: 21,17km²; 
(C) - Riacho Lava-Tripa: 4,03km²; 
(D) - Canal da Bomba do 
Hemetério: 3,14km²; 
(E) - Canal Vasco da Gama 
(próximo ao DNOCS): 2,78km². 

Figura 5 – Pontos escolhidos para efetuar as medições de velocidade, o cálculo das 
vazões, o traçado das curvas-chave e as simulações. 

 
Leitura Periódica das Réguas 

Com o auxílio de líderes comunitários foram realizadas diversas visitas às 

comunidades próximas aos locais de réguas instaladas para conversar com os moradores 

sobre a importância do trabalho e assim, foram escolhidos 10 moradores para efetuarem 

a leitura periódica das réguas. Esses moradores receberam um treinamento prévio ao 

início dos trabalhos e foi concedida uma ajuda de custo, por meio da Secretaria de 

Recursos Hídricos do Estado de Pernambuco, como estímulo para realização do 

trabalho. As leituras foram realizadas diariamente no período de maio a agosto de 2007 

nos seguintes horários: 07:00h, 09:00h, 11:00h, 13;00h, 15:00h, 17:00h. 

 

Dados de Vazão 

A medição da velocidade nos canais foi efetuada com o Molinete A.OTT de 6 

hélices, tipo C1 e haste de 9mm. Em todas as seções de medições existiam pontes ou 
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passagens de pedestres, sendo possível fazer a medição a partir dessas estruturas. Para 

facilitar o trabalho elaborou-se uma extensão construída em perfis de alumínio 

(totalizando 6 metros) que foi acoplada a haste do molinete para permitir as leituras de 

cima das pontes ou passagens de pedestres. As medições nas verticais foram feitas a 0,6 

da profundidade, para as profundidades abaixo de 0,60m, e a 0,2 e 0,8 da profundidade 

para profundidades acima de 0,60m; e o espaçamento entre as verticais foi de 0,50m. 

Efetuadas as medições de velocidades foram então calculadas as vazões nas 

seções. Para este cálculo utilizou-se o método da meia seção que é o mais difundido 

entre as entidades que trabalham com hidrometria no Brasil. No caso de haver grande 

quantidade de resíduos sólidos fez-se uso de flutuadores para proceder a medição da 

velocidade do fluxo. 

Foram realizadas 10 campanhas de campo para medição de velocidade em cada 

canal no período de abril a setembro de 2007 e de posse das vazões foram traçadas as 

curvas-chave para cada canal. Para subsidiar o calculo das vazões e o traçado das 

curvas-chave foram obtidos os dados da geometria das seções por meio de batimetria. 

Esta batimetria foi realizada com o uso de GPS geodésico, percorrendo todas as seções 

com distâncias entre as verticais de aproximadamente 50cm. 

 

Traçado das Curvas-Chave 

Para gerar uma curva-chave representativa é necessário medir a vazão do rio em 

situações de vazões baixas, médias e altas. A curva chave é uma equação ajustada aos 

dados de medição de vazão. Assim, a partir dos dados obtidos nas campanhas de 

medição de velocidade e observando as seções onde não se observou a influência da 

maré, foram obtidas as seguintes curvas-chave: 

a) Canal Vasco da Gama (DNOCS): Q = 20.306h2- 41.382h + 21.304 (R2 = 0,9384) 

b) Canal da Bomba do Hemetério: Q = 2,080(h - 0,016)3,714 (R2 = 0,9819) 

c) Riacho Lava-Tripa: Q = 3,480(h + 0,221)2,033 (R2 = 0,9625) 

d) Rio Morno: Q = 3,726(h - 0,307)3,187 (R2 = 0,9741) 

e) Rio Beberibe (Portão do Gelo): Q = 2,136(h + 0,483)3,637 (R2 = 0,8383) 

A preocupação em obter as curvas-chave com base em dados representativos dos 

valores baixos, médios e altos reside na necessidade de buscar uma maior precisão nas 

informações e tentar minimizar as incertezas inerentes aos processos de extrapolação e, 
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por sua vez, gerar dados de vazão mais confiáveis que sirvam de comparativo para os 

valores obtidos na simulação. 

 
Componentes para a Simulação 

Dados de Entrada 

Os dados de precipitação foram inseridos no modelo em intervalos de 2h em 2h 

para possibilitar a posterior comparação dos resultados da modelagem com os dados de 

vazão calculados pelas curvas-chave a partir das leituras periódicas das réguas. 

Para o índice de área foliar (IAF) foi definido o valor de 4 e para a profundidade 

da zona de raízes(ZR) foi definido o valor de 600mm, tendo como base as 

características da vegetação nativa que ainda se encontra na região representada pelo 

tipo capoeira.  

O mapa gerado pela classificação da imagem de satélite permitiu ao modelo 

reconhecer no grid onde havia células permeáveis e células impermeáveis. 

À evapotranspiração potencial foi atribuído o valor de 4mm/dia com base em um 

estudo da EMBRAPA (2000) para a RMR, onde foi realizada uma estimativa pelo 

método de Thornthwaite e Mather. Nesta estimativa, a evapotranspiração potencial é 

uma função direta da temperatura do ar e expressa a quantidade potencial de energia do 

ambiente. 

Informados os dados básicos para modelo hidrológico MIKE SHE procedeu-se a 

entrada dos dados para o modelo hidrodinâmico MIKE 11. A rede de rios foi importada 

para o ambiente da simulação e nela foram incorporadas as seções transversais e as 

condições de contorno de montante e jusante. 

A condição de contorno de montante foi definida como uma vazão nula 

contribuinte aos rios e canais, visto que a vazão propagada pelo modelo hidrodinâmico 

provém diretamente da simulação hidrológica que incorpora ao canal principal. Para a 

condição de contorno de jusante foi utilizada a variação da maré no Porto do Recife. 

 

Parâmetros 

Para a modelagem das vazões no modelo MIKE SHE/MIKE 11 foram 

considerados os seguintes módulos: fluxo na zona não-saturada, fluxo superficial e 

fluxo no canal. O componente de fluxo na zona saturada não foi considerado por 
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entender-se que para o intervalo da modelagem (2 horas) a resposta da bacia não seria 

influenciada por esta zona. 

Para o cálculo do fluxo superficial foi utilizada a equação bidimensional de Saint 

Venant e foram definidos os valores de 30m1/3/s para o coeficiente de rugosidade de 

Strickler “M”, zero para o armazenamento de detenção e zero para a altura limite para o 

início do fluxo nas células. 

No componente do fluxo na zona não-saturada foi utilizado o método simples de 

balanço hídrico em duas camadas sendo atribuído o valor de 0,40 para o teor de 

umidade do solo em condições saturadas (aproximadamente igual à porosidade). Aos 

teores de umidade do solo na capacidade de campo e no ponto de murchamento foram 

atribuídos, respectivamente, os valores de 0,26 e 0,15. O valor definido para a 

condutividade hidráulica saturada foi de 10-7m/s (estimativa inicial). Esses parâmetros 

foram atribuídos com base no tipo de solo da região de predominância argilosa 

(RAWLS & BRAKENSIEK, 1989). Às profundidades da superfície da 

evapotranspiração e do lençol freático foram atribuídos os valores de 1m e 40m, com 

base em informações de seções litológicas e dos poços explorados na região. 

Para o fluxo no canal foi definida a onda difusiva como o modelo de aproximação 

da onda, o valor de 0,033m-1/3.s para o coeficiente de rugosidade de Manning “n”, e os 

valores dos parâmetros computacionais para garantir a estabilidade do modelo e 

otimizar a simulação. 

 

RESULTADOS DAS SIMULAÇÕES: ANÁLISES E DISCUSSÕES 

Simulações 

Os resultados obtidos referem-se às simulações nos pontos da bacia hidrográfica 

do Rio Beberibe, indicados na Figura 5: (A) - Rio Beberibe (Portão do Gelo), (B) - Rio 

Morno, (C) - Riacho Lava-Tripa, (D) - Canal da Bomba do Hemetério e (E) - Canal 

Vasco da Gama (próximo ao DNOCS). 

Foram simulados os eventos de chuva mais representativos do período como 

forma de avaliar o modelo. Os eventos escolhidos foram: 

1º Evento: 11:00h do dia 30/04/2007 às 23:00h do dia 01/05/2007; 

2º Evento: 01:00h do dia 11/06/2007 às 23:00h do dia 12/06/2007; 

3º Evento: 11:00h do dia 22/06/2007 às 23:00h do dia 23/06/2007. 
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Para o período sem dados da curva-chave entre 01:00h do dia 19/04/2007 e 

23:00h do dia 21/04/2007, foi realizada a geração da vazão. 

O maior pico de chuva, da ordem de 30mm, foi registrado no 1º evento de 2007. 

Os outros eventos apresentaram valores de pico inferiores, da ordem de 15mm para o 2º 

evento e 20mm para o 3º evento. Comparando-se os eventos ocorridos em 2007, 

verifica-se que este é um ano representativo, tendo como base três eventos históricos 

que ocorreram na região: a enchente de 1975 e as tormentas de 2000 e 2006. Esses 

eventos históricos tiveram os maiores picos de chuva da ordem de 60mm, 40mm e 

30mm, respectivamente. Os tempos de retorno para os três eventos são de 25 anos para 

a chuva de 1975, 39 anos para a chuva de 2000 e 7 anos para a ocorrência de 2006 

(ALCOFORADO, 2006). A Figura 6 mostra os resultados da simulação do 1º evento. 

 

A - Rio Beberibe (Portão do Gelo): 1º Evento

0

10

20

30

40

50

60

70

80

30
/4

/2
00

7 
12

:0
0

30
/4

/2
00

7 
18

:0
0

1/
5/

20
07

 0
0:

00

1/
5/

20
07

 0
6:

00

1/
5/

20
07

 1
2:

00

1/
5/

20
07

 1
8:

00

2/
5/

20
07

 0
0:

00

Q
 (

m
³/s

)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

P
 (

m
m

)

Q (m³/s) Curva-chave Q (m³/s) Mike She/Mike 11 P (mm)  

B - Rio Morno: 1º Evento
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C - Riacho Lava Tripa: 1º Evento
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D - Canal Bomba do Hemetério: 1º Evento
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E - Canal Vasco da Gama: 1º Evento
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Figura 6 – Simulação do 1º Evento: 11:00h do dia 30/04/2007 às 23:00h do dia 
01/05/2007. 

Vazão obtida pela  
curva-chave (m³/s) 

Vazão simulada no  
Mike She / Mike 11 (m³/s) 
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Legenda: 
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Neste primeiro evento (Figura 6) a comparação só pode ser feita a partir do dia 

01/05/2007, data em que foram iniciadas as leituras das réguas. Verifica-se que houve 

um bom ajuste com relação à forma dos hidrogramas e aos valores de pico, sendo estes 

picos superestimados nas bacias hidrográficas do Rio Beberibe (Portão do Gelo), 

Riacho Lava-Tripa e Canal da Bomba do Hemetério. Nas bacias hidrográficas do Rio 

Morno e Canal Vasco da Gama os picos foram subestimados. 

A vazão na seção do Rio Beberibe (Portão do Gelo), em torno de 40m³/s, reflete a 

resposta da bacia logo após a contribuição do Rio Morno. Até a foz ainda restam 

contribuir para o referente rio os importantes afluentes do Canal Vasco da Gama, 

Riacho Lava-Tripa e Canal da Malária, o que resultaria em uma vazão bem mais 

expressiva. 

Verifica-se que as áreas contribuintes para as seções do Riacho Lava-Tripa e do 

Canal Vasco da Gama (DNOCS), apesar de serem bem menores do que a área 

contribuinte para a seção do Rio Morno, aproximadamente sete vezes menor, geraram 

valores bem próximos da vazão de pico, em torno de 10m³/s, o que pode ser explicado 

pela alta taxa de impermeabilização das duas primeiras bacias. 

Em contrapartida a vazão de pico no Canal da Bomba do Hemetério, em torno de 

2m³/s, difere significativamente da vazão de pico observada no Canal Vasco da Gama 

(DNOCS), em torno de 10m³/s, apesar das duas bacias serem vizinhas e apresentarem 

valores de áreas de contribuição e taxas de impermeabilização bastante similares. Uma 

das possíveis explicações para este fato remete ao tempo da modelagem, que foi de duas 

horas, sendo provável que o momento da leitura do nível da régua limnimétrica no 

Canal da Bomba do Hemetério tenha ocorrido posteriormente ao momento do pico da 

vazão. A forma e os tempos de concentração dessas duas bacias também justificam esse 

resultado. A bacia hidrográfica do Canal Vasco da Gama (DNOCS) possui um formato 

alongado enquanto que a bacia hidrográfica do Canal da Bomba do Hemetério 

aproxima-se de uma forma circular e os tempos de concentração das referidas bacias 

são, respectivamente, de 55,07min e 39,70min. 

Os resultados da simulação da vazão para o primeiro evento de chuva mostraram 

que o modelo se mostrou capaz de representar as vazões nos canais estudados, sendo de 

grande importância a incorporação das informações mais detalhadas em forma de 

mapas, como o MNT e as áreas permeáveis e impermeáveis, que permitiram agregar 

conhecimento e melhor representar a dinâmica das bacias hidrográficas estudadas. As 
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simulações do segundo e terceiro eventos confirmaram a capacidade do modelo em 

representar os picos de vazão. 

Foi realizada então a geração da vazão nas seções para o período onde não se 

tinham dados de vazão derivados da curva-chave e também foi realizada a geração dos 

hidrogramas na foz do Rio Beberibe para estimar a resposta da bacia nos três eventos. 

Até a foz o Rio Beberibe recebe a contribuição de importantes afluentes, o que 

eleva significativamente o valor da vazão, fato este que pode ser observado na geração 

da vazão no 1º evento, que resultou em um valor de pico de aproximadamente 100m³/s. 

 

Incertezas, Sensibilidade e Calibração dos Parâmetros. 

VÁZQUEZ et al. (2002) realizaram uma análise das incertezas associadas aos 

parâmetros do modelo MIKE SHE. Os resultados mostraram que o parâmetro mais 

sensível do modelo é a condutividade hidráulica saturada, que é um parâmetro do fluxo 

na zona não-saturada. A análise também revelou uma forte influência das condições 

iniciais sobre a vazão simulada no início do período de análise. 

No presente trabalho também foi verificada a grande sensibilidade do modelo em 

virtude de alterações no parâmetro da condutividade hidráulica saturada. Este parâmetro 

corresponde à capacidade mínima de infiltração e reflete a capacidade do solo em 

conduzir água. Foi preciso calibrar este parâmetro para cada evento, tendo o mesmo 

variado entre os valores de 10-7m/s e 2x10-7m/s. 

Outros estudos também verificaram, em menor magnitude, a influência dos 

parâmetros do coeficiente de rugosidade de Strickler “M” para a bacia hidrográfica, 

pertencente ao módulo do fluxo superficial, e o coeficiente de rugosidade de Manning 

“n” para o canal, pertencente ao módulo do fluxo no canal. Neste trabalho, porém, esses 

parâmetros foram fixados em M=30m1/3/s e n=0,033m-1/3.s, visto que as alterações deste 

valor não proporcionaram mudanças significativas nas respostas do modelo. 

 

Comparação com outras metodologias 

Para efeito de comparação com outras metodologias foi feita a simulação de um 

evento extremo de precipitação, com tempo de retorno de 20 anos e duração de 1 hora, 

calculado a partir da equação de chuvas intensas para a RMR (SEPLAN/PE, 1997). 

Dessa forma puderam ser comparados os resultados obtidos com o modelo distribuído 

MIKE SHE/MIKE 11, o modelo concentrado MIKE Urban A/MIKE 11 
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(ALCOFORADO, 2006) e os métodos SCS e Regional utilizados no PQA 

(SEPLAN/PE, 1997). 

O MIKE Urban A é um modelo hidrológico concentrado bastante simplificado e 

de poucos parâmetros, recomendado para projetos de drenagem urbana. Ele converte 

toda a precipitação, ao longo da área em estudo, em vazão, que é adicionada como 

incremento lateral. O modelo hidrológico MIKE Urban A, acoplado ao modelo 

hidrodinâmico MIKE 11, permite calcular o escoamento superficial, a partir da chuva e 

das características da bacia. 

No Método do Soil Conservation Service – SCS, desenvolvido nos Estados 

Unidos, é empregada a “Teoria do Hidrograma Unitário” para obter os hidrogramas 

triangulares nos intervalos de tempo definidos pelo usuário. Em seguida é feita a 

composição dos diversos hidrogramas de forma a obter o hidrograma final. 

Nos estudos do PQA (SEPLAN/PE, 1997) o procedimento proposto por Diaz e 

Tucci foi referenciado como Método Regional, pelo fato de que se fez uma espécie de 

regionalização a partir de dados de diversas bacias urbanas brasileiras de pequeno porte 

inseridas em áreas intensamente urbanizadas. 

A Figura 7 mostra a localização e a área de contribuição das bacias hidrográficas 

consideradas na comparação e o gráfico da Figura 8 mostra a comparação dos 

resultados para o Canal Vasco da Gama-Arruda. 

 

 

 

Figura 7 - Localização das bacias 
hidrográficas consideradas na comparação. 

Figura 8 – Hidrogramas para evento 
extremo na bacia hidrográfica do Canal 

Vasco da Gama. 
 

Os resultados da comparação mostram que os modelos apresentam ajustes 

similares para os diferentes métodos, principalmente com relação ao valor de pico. O 

MIKE Urban A/MIKE 11 gerou um valor de pico mais elevados e o método do SCS 

MIKE SHE/MIKE 11

MIKE Urban/MIKE 11
Método Regional

SCS

Legenda:
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gerou valor de pico mais baixo. Porém é necessário fazer as devidas ressalvas sobre os 

diferentes métodos. 

Os Métodos do SCS e Regional adotam hipóteses simplificadoras e são baseados 

em observações para sub-bacias dos Estados Unidos e em diversas regiões do Brasil, 

respectivamente, não tendo sido ajustados especificamente para a região em estudo. 

O Método do SCS, baseado na teoria do hidrograma unitário (HU), aplica-se à 

precipitação acumulada e, para um determinado valor da chuva total, fornece sempre o 

mesmo valor da chuva excedente, qualquer que seja a distribuição temporal do 

hietograma de entrada. Em se tratando, no entanto, dos momentos ou situações em que 

as chuvas discretizadas nos intervalos de tempo adotados são mais críticas, a adoção 

direta dos resultados implica em subdimensionamento da chuva excedente e, portanto, 

das vazões resultantes. 

O Método Regional também embasado na obtenção dos HU’s permite definir 

apenas os HUs característicos de cada uma das bacias de drenagem. Para considerar os 

efeitos de uma chuva excedente diferente da chuva unitária é necessário, ainda, a partir 

da relação de intensidade, duração e freqüência para o cálculo de chuvas intensas e de 

um algoritmo eficiente para a determinação das respectivas chuvas excedentes, associar 

estas últimas aos HUs definidos anteriormente para obter as vazões máximas. 

O modelo MIKE Urban A/MIKE 11, apesar de utilizar diversas variáveis com 

significado físico é um modelo concentrado conceitual simplificado (ALCOFORADO, 

2006). No MIKE Urban A, a evapotranspiração é considerada simplificadamamente por 

meio de um fator de redução. A forma da bacia é considerada apenas para determinar 

como se processa o retardo no escoamento, por meio de três funções: retangular, 

divergente ou convergente. E o mais importante é que, por ser um modelo concentrado, 

o mesmo não incorpora as informações de forma discretizada na bacia, desconsiderando 

a distribuição espacial de informações importantes como a altimetria e o uso do solo. 

O modelo MIKE SHE/MIKE 11 possui a forma de representação por uma grade 

que permite incorporar espacialmente os parâmetros, os dados de entrada e os 

resultados. Por ser um modelo hidrológico determinístico de base física distribuído, 

incorpora informações mais detalhadas e representa melhor a dinâmica do escoamento 

nas bacias hidrográficas. O Modelo Numérico do Terreno e as informações da 

classificação multiespectral da imagem de satélite que são incorporados espacialmente 
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possibilitam, respectivamente, o conhecimento das direções do fluxo e a distinção entre 

“células impermeáveis e “células permeáveis”. 

O MIKE SHE além de simular a interação entre os principais processos 

hidrológicos que incluem a interceptação da precipitação pela vegetação e pela 

superfície da terra, evapotranspiração, fluxo superficial, fluxo no canal, fluxo 

subsuperficial na zona não saturada e fluxo subterrâneo na zona saturada, também 

permite simular os principais componentes da qualidade da água (transporte de 

sedimentos, nutrientes e pesticidas). 

 

CONCLUSÕES 

Os resultados da simulação da vazão nos canais com o modelo hidrológico 

determinístico de base física distribuído, bem como a comparação com outras 

metodologias mais simplificadas permitem avaliar que o uso do modelo MIKE 

SHE/MIKE 11 se configura em uma ferramenta bastante eficaz para simulação de 

eventos na bacia hidrográfica do Rio Beberibe, para fins diversos como suporte à 

decisão na ocorrência de eventos extremos (Defesa Civil), planejamento de uso e 

ocupação do solo e ações estruturais e não-estruturais de macrodrenagem. Em situações 

de enchentes, onde se necessita de respostas rápidas, a modelagem hidrológica 

distribuída baseada em dados de entrada confiáveis, representa uma ferramenta 

importante que permite fazer as intervenções e auxiliar as populações de áreas de risco. 

O modelo MIKE SHE/MIKE 11, por ser um modelo hidrológico determinístico de 

base física distribuído, incorpora informações mais detalhadas e representa melhor a 

dinâmica do escoamento nas bacias hidrográficas. A forma da bacia, as características 

fisiográficas, informações de altimetria, uso do solo e vegetação são incorporadas ao 

modelo na forma discretizada espacialmente, o que confere ao modelo uma 

representação mais real da bacia hidrográfica estudada. 

Além disso, o MIKE SHE permite simular a interação entre os principais 

processos hidrológicos que ocorrem na bacia hidrográfica, incluindo a interceptação da 

precipitação pela vegetação e pela superfície da terra, evapotranspiração, fluxo 

superficial, fluxo no canal, fluxo subsuperficial na zona não saturada e fluxo 

subterrâneo na zona saturada. 
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