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RESUMO – No Brasil as inundações urbanas refletem uma problemática complexa cuja 

compreensão precisa ser observada através de perspectivas sociais, econômicas e políticas. A 

aplicação de ferramentas para simulações hidrológicas em tempo real, sistemas de suporte à decisão 

e a disponibilidade de recursos humanos para operar estes sistemas ainda não é uma realizada para a 

maior parte das cidades brasileiras. Nessa abordagem propõe a aplicação de cenários teóricos de 

inundação como ferramenta para gestão de riscos nos municípios de Catende, Palmares, Água Preta 

e Barreiros, situados na bacia hidrográfica do rio Una em Pernambuco. As simulações hidrodinâmicas 

foram realizadas tendo como base os produtos cartográficos do Pernambuco Tridimensional (PE3D) 

e a aplicação do programa computacional HEC-RAS 6.2. A partir da análise dos resultados 

encontrados foi possível identificar os primeiros pontos de alagamento de cada município e realizar 

uma descrição das áreas afetadas com o aumento das vazões. Com base nos detalhes observados em 

cada cenário espera-se que os produtos gerados se tornem uma ferramenta efetiva para gestão de 

riscos e possam ser utilizados pela defesa civil destes municípios. 
 

ABSTRACT – In Brazil, urban floods reflect a complex problem whose understanding needs to be 

observed through social, economic and political perspectives. The application of tools for real-time 

hydrological simulations, decision support systems and the availability of human resources to operate 

these systems is not yet performed for most Brazilian cities. In this approach, it proposes the 

application of theoretical flooding scenarios as a tool for risk management in the municipalities of 

Catende, Palmares, Água Preta and Barreiros, located in the hydrographic basin of the Una River in 

Pernambuco. The hydrodynamic simulations were carried out based on the cartographic products of 

Pernambuco Tridimensional (PE3D) and the application of the computer program HEC-RAS 6.2. 

From the analysis of the results found, it was possible to identify the first points of flooding in each 

municipality and to make a description of the areas affected by the increase in flows. Based on the 

details observed in each scenario, it is expected that the generated products will become an effective 

tool for risk management and can be used by the civil defense of these municipalities. 
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1) INTRODUÇÃO 

No Brasil as inundações urbanas refletem uma problemática complexa cuja compreensão 

precisa ser observada através de perspectivas sociais, econômicas e políticas. Enquanto um conjunto 

de políticas públicas se propõem a tentar ordenar o avanço das ocupações nos espaços urbanos, o 

meio técnico e científico colabora na perspectiva de monitorar processos climáticos e hidrológicos, 

mapear áreas alagáveis, identificar alternativas e tecnologias para mitigar os danos causados. 

Modelos matemáticos, geotecnologias e ferramentas computacionais se integram e trazem 

inovações na estimativa de precipitações através de sensoriamento remoto e radar meteorológico, na 

aplicação de modelos hidrológicos e hidráulicos (CIRILO et al., 2020), e no desenvolvimento de 

sistemas de suporte à decisão e ferramentas de mapeamento de riscos (RIBEIRO, 2020). 

No entanto, o Brasil ainda possui dificuldades para integrar as ferramentas de previsão de 

eventos extremos ao Sistema de Proteção e Defesa Civil de modo que os alertas ocorram com 

antecedência aos eventos, as áreas afetadas sejam conhecidas e a população possua orientações 

prévias sobre como proceder em caso de emergências. Desse modo verifica-se a necessidade de que 

as pesquisas, além das ferramentas de sofisticadas, também ofereçam produtos de fácil aplicação. 

 

2) OBJETIVOS 

O presente trabalho possui como objetivo desenvolver cenários teóricos de inundação para as 

áreas urbanas dos municípios de Água Preta, Barreiros, Catende e Palmares, em Pernambuco, através 

de modelagem hidrodinâmica bidimensional visando auxiliar o desenvolvimento de planos de 

contingência, proteção e defesa civil. 

 

3) MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1) Caracterização da Área de Estudo 

A bacia hidrográfica do rio Una possui aproximadamente 6.700 km², sendo cerca de 450 km² 

inseridos no Estado de Alagoas, e a maior parte em Pernambuco. A bacia hidrográfica é formada por 

42 municípios, 31 sedes municipais estão inseridas na bacia, sendo que 16 destes estão as margens 

de rios e sofrem os efeitos recorrentes das chuvas intensas (FIGURA 1). 

As precipitações médias na bacia do Una variam de 460 a 1900 mm, a diferença de cota entre 

a nascente e a foz supera 1.000 m e a extensão do curso d’água principal do rio Una é de 255 km. O 

tempo de concentração da bacia é próximo de 40 horas, embora eventos atuem em áreas isoladas 

cujas bacias possuem tempos de concentração inferiores a 6 horas. Os eventos extremos na região são 

recorrentes, observando o histórico recente verifica-se ocorrências em 2000, 2004, 2010, 2011 e 2017.  
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Figura 1 – Localização da bacia hidrográfica do rio Una e sedes municipais. 

 

3.2) Modelagem Hidrodinâmica 

Os cenários de inundação foram obtidos através de modelagem hidrodinâmica bidimensional 

em regime de escoamento não permanente, com aplicação do modelo computacional HEC-RAS 6.2. 

O relevo foi representado por Modelo Digital do Terreno (MDT) com resolução espacial de 50 cm e 

precisão altimétrica de 25 cm, obtido da base cartográfica do Pernambuco Tridimensional (PE3D) 

(CIRILO et al., 2014). 

Foram definidas três malhas computacionais sobre o MDT com células quadradas de 30 m de 

lado, com coeficiente de Manning de 0,035, ajustadas por linhas de quebra aplicadas em 

singularidades como estradas, conforme ilustrado na Figura 2 e na Figura 3. Os municípios de 

Palmares e Água Preta foram simulados integrados através da mesma malha computacional. 

As vazões de entrada de cada cenários foram obtidas a partir de consultadas as vazões máximas 

das estações fluviométricas descritas na Tabela 1, e em simulações obtidas através de modelos 

hidrológicos segundo Alves, (2017) e Ribeiro Neto et al., (2015). A condição de contorno do exutório 

de cada malha foi utilizada em função da profundidade normal (Normal Depth). 
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Figura 2 – Malha computacional para modelagem hidrodinâmica em Catende; Palmares e Água Preta-PE; e Barreiros. 

 

 

Figura 3 – Malha computacional sobre MDT para modelagem hidrodinâmica em Catende-PE. 
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Tabela 1 – Condições de contorno de vazões afluentes e vazões máximas dos cenários simulados. 

Municípios 
Estação 

Fluviométrica 
Condições de Contorno Cenário 

Vazão 

Máxima 

Catende 
Catende  

(39550000) 

Rio Pirangi (0,58 . Qmáx) 

Rio Panelas (0,42 . Qmáx) 

Afluente (Q = 10 m³/s) 

C1 500 m³/s 

C2 1000 m³/s 

C3 2000 m³/s 

Palmares 

e 

Água Preta 

Palmares  

(39560000) 

 

Rio Una (0,30 . Qmáx) 

Rio Pirangi (0,70 . Qmáx) 

Riacho do Cachorro (Q = 10 m³/s) 

Rio Preto (Q = 20 m³/s) 

P1 750 m³/s 

P2 1000 m³/s 

P3 1500 m³/s 

P4 2000 m³/s 

Barreiros 
Barreiros  

(39590000) 

Rio Una (Qmáx) 

Rio Carimã (Q = 80 m³/s) 

B1 1000 m³/s 

B2 2000 m³/s 

B3 3000 m³/s 

 

Ainda na Tabela 1 é possível identificar as vazões máximas de cada cenários, bem como o 

coeficiente de proporcionalidade de área aplicado para distribuição das vazões entre os afluentes 

principais. No caso dos municípios de Palmares e Água Preta, considerou-se a contribuição do rio 

Una menor que a do rio Pirangi, função da operação da barragem Serro Azul que atualmente amortece 

os picos de cheia. Também foram estimadas contribuições de pequenos afluentes como o riacho do 

Cachorro em Palmares, o rio Preto em Água Preta e o rio Carimã em Barreiros. 

O intervalo computacional das simulações foi de 10 segundos, a saída dos resultados foi 

detalhada a cada 10 minutos e o período simulado foi de 12h. Para as simulações realizadas, o 

intervalo computacional de 10 segundos foi obtido através de calibração para evitar instabilidades 

nos gráficos das vazões simuladas. 

 

4) RESULTADOS E DISCUSSÕES 

As vazões simuladas em cada cenário apresentadas em gráficos contínuos como observado na 

Figura 3 indicam que não houveram instabilidades e as vazões máximas foram aquelas pretendidas 

para cada situação. Os modelos desenvolvidos permitem a elaboração de análises hidráulicas e mapas 

que avaliam, por exemplo, o risco estático devido a profundidade de água em cada ponto, ou ainda o 

risco dinâmico que considera a relação entre profundidade e velocidade para estimar o risco às 

pessoas ou edificações. Neste trabalho foram apenas delimitadas as manchas de inundação de cada 

cenário de vazão, o que apesar de mais simples já traz um produto aplicável à defesa civil. 
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Figura 3 – Vazões simuladas obtidas em seções transversais próximas ao exutório de cada malha computacional. 

 

Uma sugestão para aplicação dos resultados obtidos para gestão de riscos seria acompanhar as 

vazões observar através das estações fluviométricas mais próximas de cada município de modo a 

orientar a população previamente treinada sobre as áreas afetadas e susceptíveis. Essa forma de 

sistema de gestão deve ser aprimorada de modo a incorporar a antecedência dos eventos através das 

simulações hidrológicas.  

Uma breve descrição dos efeitos das inundações dos cenários simulados em cada município é 

apresentada a seguir. 

 

4.1) Cenários de Inundação em Catende 

O cenário C1 simula vazões da ordem de 500 m³/s e demonstra que para esta vazão já ocorrem 

os primeiros pontos de alagamento em Catende. Um deles no bairro Canaã e o outro no bairro 

Guabiraba, podendo avançar até o limite com o centro. No Cenário C2 ocorrem dois pontos de 

alagamento no bairro Canaã, além do bairro Guabiraba, ocorrem alagamentos no Centro ao longo da 

rua Luís Duca Filho e no bairro Dezoito.  

No Cenário C3 para a vazão de 2000 m³/s ocorre a ampliação das áreas alagadas com atenção 

espacial para a interligação de um pequeno curso d’água que se torna contínuo no interior do bairro 

Canaã e para a grande quantidade de edificações afetadas no centro. Os cenários simulados no 

município de Catende estão ilustrados na Figura 4. 
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Figura 4 – Cenários de inundação na sede municipal de Catende-PE. 

 

4.2) Cenários de Inundação em Palmares e Água Preta 

Em Palmares e Água Preta foram simulados 4 cenários. Em Palmares, o Cenário P1 com vazões 

de 750 m³/s já indica cinco possíveis pontos de alagamento distintos, sendo quatro nos bairros São 

Sebastião e um no Engenho São Manoel. O Cenário P1 representa vazões próximas às registradas em 

2022, já com a barragem Serro Azul em operação. Ao aumentar as vazões nos cenários seguintes até 

2.000 m³/s, observa-se a vulnerabilidade de área urbana de Palmares, pelo grande número de 

edificações sujeitas às inundações, sendo afetadas áreas no centro da cidade e sedes administrativas 

municipais, conforme Figura 5. 

Em Água Preta o Cenário P1, indica alagamentos em dois pontos baixos da rua Dantas Barreto. 

Os primeiros pontos de alagamento foram identificados. Ao analisar as áreas afetadas no cenário P4, 

mais desfavorável, verifica-se que a maior parte das edificações entre a PE-096 e a rua Cel Veríssimo 

poderão ser afetadas, assim como as ruas São Jorge e Siqueira Campos. As ruas Luisa Francisca, João 

Pessoa e Francisco Teixeira deverão ser afetadas no cenário P4. Outra localidade afetada refere-se ao 

encontro da rua Dantas Barreto com a PE-096 e um pequeno curso d’água (FIGURA 6). 
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Figura 5 – Cenários de inundação na sede municipal de Palmares-PE. 

 

 
Figura 6 – Cenários de inundação na sede municipal de Água Preta-PE. 
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4.3) Cenários de Inundação em Barreiros-PE 

Em Barreiros, o Cenário B1 com 1.000 m³/s demonstra a possibilidade de três pontos de 

alagamento distintos. Um trecho referente ao transbordamento da calha do rio Carimã, com ênfase a 

rua Ver. Ricardo Valença, um segundo ponto atinge a rua Pedro Januário, e o terceiro a rua da Usina, 

Ismael Dias, até a Rua Santa Inês. 

O cenário B2 amplia consideravelmente as áreas afetadas, aumenta a profundidade nas áreas já 

citadas, mas traz como consequência o alagamento da PE-100 e a interligação das áreas alagadas, o 

que deverá inviabilizar o fluxo rodoviário durante eventos dessa magnitude. 

O Cenário B3, curiosamente não amplia tão significativamente o número de edificações 

afetadas como ocorre entre os cenários B1 e B2. Além da ampliação das bordas do cenário B2, ocorre 

o alagamento de edificações vizinhas ao estádio Luiz Brito Bezerra de Melo, conforme ilustrado na 

Figura 7. Verifica-se que a ponte da PE-060 sobre o rio Una não deverá ser galgada, nem foram 

identificados pontos de alagamento nesta rodovia estadual. 

 

 
Figura 7 – Cenários de inundação na sede municipal de Barreiros-PE. 
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5) CONCLUSÕES 

Com base nos resultados apresentados conclui-se que a simulação de cenários teóricos de vazão 

sobre áreas urbanas pode fornecer uma ferramenta efetiva para gestão de riscos, uma vez que no caso 

dos municípios de Catende, Palmares, Água Preta e Barreiros foi possível identificar os primeiros 

pontos de alagamento, e ainda descrever as principais áreas afetadas em função do aumento de vazões. 
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