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RESUMO – O objetivo do presente estudo é realizar uma análise comparativa entre as simulações 
realizadas nos modelos hidrodinâmicos unidimensionais MIKE 11 e HEC-RAS, tendo como estudo 
de caso o baixo trecho do rio São Francisco. Para tanto, foram feitas simulações em ambos os 

modelos com a mesma base de dados de entrada e comparados os resultados referentes aos valores 
de vazão, cota e velocidade. Apesar das diferenças computacionais e erros pontuais passíveis de 

serem resolvidos, tanto o HEC-RAS quanto o MIKE 11 obtiveram sucesso na modelagem 
hidrodinâmica no baixo trecho do rio São Francisco. Quando comparado com o HEC-RAS, o MIKE 
11 é um modelo mais complexo, logo, necessita de um maior detalhamento da área de estudo e de 

parâmetros hidrodinâmicos, no entanto, possibilita uma maior flexibilidade na modelagem. Apesar 
disso, o HEC-RAS ainda continua sendo mais utilizado em virtude principalmente de sua 

disponibilidade (versão gratuita) e por possuir maior simplicidade na modelagem.  

Palavras-Chave – Simulação unidimensional, Equação Saint-Venant 

ABSTRACT– The objective of this study is to compare the simulations of hydrodynamic and one-

dimensional models MIKE 11 and HEC-RAS, with the study area the low stretch of the São 
Francisco River. Therefore, simulations were made on both models with the same input database 

and compared the results for the flow values, elevation and speed. Despite the computational 
differences and occasional errors that can be resolved, both the HEC-RAS as MIKE 11 succeeded 
in hydrodynamic modeling in low stretch of the São Francisco River. When compared to the HEC-

RAS, MIKE 11 is a more complex model, therefore, requires a more area details and hydrodynamic 
parameters, however, allows for greater flexibility in modeling. Nevertheless, the HEC-RAS still 

remains the most used mainly because of its availability (free version) and have greater simplicity 
in modeling. 

Keywords – One-dimensional simulation, Saint-Venant Equation. 

INTRODUÇÃO 

A modelagem hidrodinâmica, segundo Tucci (1998), é capaz de simular distintas alterações 

em um escoamento num sistema físico através de equações numéricas diferenciais. Para isto, é 
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necessário o cumprimento de algumas etapas, tais como a escolha do modelo, a seleção e análise 

dos dados requisitados, a calibração e a validação de parâmetros, identificação de cenários futuros, 

prognóstico e estimativas de incertezas. A utilização de um modelo, segundo Hingray et al. (2015), 

está baseada em três fatores: observação e experimentação de fenômenos associados aos processos 

hidrológicos e hidráulicos; formulação de princípios requeridos pelo modelo para representar o 

processo físico; e o teste desses princípios a fim de validá-los ou invalidá-los. 

 O HEC-RAS (River Analysis System) faz parte de um conjunto de modelos desenvolvidos 

pelo Hydrologic Engineering Center do U.S. Army Corps of Engineers, é um dos softwares mais 

utilizados para modelagem hidrodinâmica. Ele é composto por três módulos integrados: 

hidrodinâmico, transporte de sedimentos e qualidade da água. O MIKE 11 foi desenvolvido em 

2004 pela Danish Hydraulic Institute (DHI), especializada em corpos d’água, e faz parte de um 

conjunto de programas MIKE Zero, onde existem diversos módulos (MIKE 21, MIKE 3, 

LITPACK, MIKE SHE, MIKE FLOOD, MIKE HYDRO Basin, MIKE HYDRO River). O módulo 

MIKE 11 refere-se à modelagem hidrodinâmica unidimensional, onde compreende análises para 

qualidade de água, transporte de sedimento, hidrológico e áreas de inundações. 

A utilização de um modelo hidrodinâmico, inicia-se na sua escolha, a qual está baseada nos 

objetivos do estudo, nas características da bacia e do rio, na disponibilidade dos dados e na 

familiaridade com o modelo (TUCCI, 1998), além da análise das suas vantagens e limitações. Os 

modelos HEC-RAS e MIKE 11 são bastante utilizados para modelagem matemática de rios, com 

diversos objetivos, tais como análise de brecha de ruptura de barragens tanto no HEC-RAS 

(MACCHIONE et al., 2015) como no MIKE 11 (DERDOUS et al., 2014), análise da qualidade da 

água  no HEC-RAS (LIANG et al., 2015) e MIKE 11 (FAN et al., 2009), aplicação do modelo em 

áreas de inundação e identificação de áreas potenciais de risco também para o HEC-RAS (YANG et 

al., 2006) e MIKE 11(ALAGHMAND et al., 2012), dentre outros. 

Os modelos HEC-RAS e MIKE 11, são unidimensionais, de regime permanente e não 

permanente, de canal aberto natural ou artificial, possuem ferramentas auxiliares com extensão SIG, 

as quais são utilizadas para extrair os dados geométricos do corpo d’água.  

Algumas pesquisas já foram feitas comparando a capacidade de simulação entre os dois 

modelos para diversas finalidades, como modelagem hidrodinâmica não permanente aplicado no 

Vale Tillamook (BENNETT et al., 2004), risco de inundação para os rios Sungai Kayu Ara e Tajan, 

respectivamente (ALAGHMAND et al., 2012; VAZIFEDOOST et al., 2014) e transientes em 

estruturas hidráulicas em canais artificiais (FLEENOR et al., 2003; TOOMBES et al., 2011). Estes 

estudos tiveram o objetivo de validar os softwares para os casos citados, e apesar de obterem 

resultados semelhantes em ambos os modelos, alguns autores elegeram um dos softwares como 

sendo mais recomendado para o caso em questão, como o HEC-RAS para descrever risco de 
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inundação, no rio Sungai Kayu Ara (ALAGHMAND et al., 2012) e o MIKE 11 para responder aos 

transientes hidráulicos no canal artificial (FLEENOR et al., 2003). 

A modelagem hidrodinâmica de um rio envolve uma série de dados de entrada para conseguir 

efetuar uma simulação. No rio São Francisco, existe poucas estações fluviométricas de 

monitoramento pela Agência Nacional de Águas (ANA) quando comparada com sua extensão, há 

uma defasagem de informações à cerca da bacia, em especial no seu médio e baixo trecho. No 

entanto, é necessário estudos hidrodinâmicos no intuito de averiguar o comportamento da 

velocidade, cota e da vazão ao longo do seu curso até chegar à foz, principalmente em virtude das 

alterações que a bacia vem passando desde a implantação e operação dos principais reservatórios 

(Três Marias, Sobradinho, Itaparica, Complexo Paulo Afonso e Xingó) em sua calha principal. 

Estes estudos possuem grande relevância com outras áreas do conhecimento como no transporte de 

sedimento, intrusão salina, qualidade da água e manutenção dos ecossistemas aquáticos.  

Mediante o exposto, o objetivo deste estudo é realizar uma análise comparativa entre as 

simulações realizadas nos modelos hidrodinâmicos unidimensionais MIKE 11 e HEC-RAS, tendo 

como estudo de caso o baixo trecho do rio São Francisco.  

METODOLOGIA 

 A metodologia do presente estudo consiste na modelagem hidrodinâmica dos modelos HEC-

RAS e MIKE 11, no intuito de analisar de forma comparativa a capacidade de cada modelo de 

representar a realidade e posterior comparação entre seus resultados, referente aos valores de vazão, 

cota e velocidade. 

Área de estudo  

A área de estudo compreende a região do baixo trecho do rio São Francisco, que se estende da 

Usina Hidrelétrica de Xingó até sua foz, no Oceano Atlântico, totalizando 152 Km de extensão, 

entre os Estados de Sergipe e Alagoas (Figura 1).  

 
Figura 1 – Localização da área de estudo 
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 A altitude do baixo trecho do rio São Francisco varia de 200 m até o nível do mar, com a 

presença de algumas serras que atingem 500 m e o rio principal possui declividade média de 0,1 

m/km. Essa região tem aproximadamente 25,5 km², representando apenas 4% da área total da bacia, 

(CBHSF, 2004). 

Modelo HEC-RAS 

Os dados de entrada necessários para modelagem incluem: cota, curva-chave ou declividade 

da seção à jusante; vazão da seção à montante; perfil transversal de todas as seções analisadas; 

distância entre as seções; coeficiente de rugosidade e de perda de carga devido a contração e 

expansão. Como dados de saída, o HEC-RAS fornece gráficos e tabelas dos resultados, como 

vazão, cota, velocidade, número de Froude, área da seção, dentre outros. 

O programa resolve a equação de conservação de massa e de momento com um sistema de 

equações lineares implícitas de Preissman, sendo este dispersivo e difusivo, para cada intervalo de 

tempo em cada nó da malha. A resistência hidráulica é definida a partir da equação de Manning. 

Modelo MIKE 11 

 A solução para as equações do MIKE 11 é baseada em um sistema de equações lineares 

implícitas desenvolvidas pela Abbott e Ionescu (1967). O esquema é configurado para resolver 

qualquer forma de equações de Saint Venant, isto é, cinemática, difusa ou dinâmica. O nível de 

água e a vazão são calculados em cada intervalo de tempo em cada nó. Da mesma forma do modelo 

HEC-RAS, a resistência hidráulica é calculada pela equação de Manning. 

Para a simulação no MIKE 11, cinco arquivos são necessários: rede do rio; seção transversal; 

condições de contorno; parâmetros hidrodinâmicos, e um arquivo de simulação. O arquivo de 

simulação é onde ocorre a ligação entre todos os arquivos supracitados, conforme apresenta a 

Figura 2. 

 
Figura 2 – Arquivos de entrada do MIKE 11. 

 Fonte: Modificado do Manual MIKE 11, 2014. 

Dados de entrada para as modelagens 

 Para a inserção de dados nos dois modelos, como citado acima, foram necessários a 

obtenção de valores de vazão, cota, desenho do rio e perfil transversal. A tabela abaixo (Tabela 1) 
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indica as seções que foram utilizadas para a modelagem, encontradas no banco de dados da Agência 

Nacional de Água (ANA). 

Tabela 1 – Localização das Estações em estudo 

SEÇÕES CODIGO LOCALIZAÇÃO 
LATITUDE 

(UTM) 
LONGITUDE 

(UTM) 
PIRANHAS 49330000 PIRANHAS – AL (E) 636623 (N) 8935760 

PÃO DE 
AÇUCAR 

49370000 
PÃO DE AÇUCAR – 

AL 
(E) 670355 (N) 8921826 

TRAIPU 49660000 TRAIPU – AL (E) 719014 (N) 8897023 

PROPRIÁ 49705000 PROPRIÁ – SE (E) 738389 (N) 8870132 

Fonte: ANA (2016) 

 Para a verificação do comportamento hidrodinâmico, o módulo deve ser calibrado, validado 

e simulado previamente. A calibração foi adquirida pelo estudo de CHAGAS (2007), visto que o 

mesmo apresentou dados medidos em campo referente ao coeficiente de Manning. A validação foi 

feita para dois períodos: 1997 a 2000, e 2009 a 2013. Como condições de contorno, foram utilizadas 

o hidrograma da estação de Piranhas por ser a primeira seção de monitoramento da área de estudo, e 

a curva chave da última seção, à qual foi construída a partir dos estudos de Martins et al. (2011). 

 Para os dados geométricos do rio, no modelo HEC-RAS foi feito com auxílio da ferramenta 

HEC-geoRAS, utilizando o Modelo Digital do Terreno (MDT), obtida a partir de imagem de 

satélite com 30 m de resolução do satélite SRTM - Shuttle Radar Topography Mission. Para a 

geometria do rio utilizando o modelo MIKE 11, sua construção foi feita dentro do próprio programa 

a partir das coordenadas de pontos especializados na área de estudo. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Após as simulações através dos modelos HEC-RAS e MIKE 11 foram tabulados os principais 

resultados, onde estão apresentados abaixo.  

A validação do período de 1997 a 2000 demonstrou resultados satisfatórios e condizentes com 

os dados reais observados em campo, confirmados pelo período de 2009 a 2013, como mostra a 

Tabela 2, onde apresenta comparações entre as vazões máxima, mínima e média de cada seção, para 

o MIKE 11, HEC-RAS e vazão observada (seções monitoradas pela ANA – Tabela 1).  

Tabela 2 – Análise dos dados da validação – Período de janeiro de 2009 a dezembro de 2013. 

ANÁLISE DA VALIDAÇÃO 
Seção 1 - 

Piranhas 

Seção 2 – Pão de 

açúcar 

Seção 3 - 

Traipú 

Seção 4 – 

Propriá 

Vazão 

Máxima 

MIKE 11 3528,2 3514,3 3503,9 3448,3 

HEC-RAS 3528,4 3671,3 5297,8 7813,9 
Vazão Observada* 3528,4 3410,5 3873,6 3903,5 

Vazão Média 

MIKE 11 1787,6 1787,2 1786,4 1751,1 

HEC-RAS 1787,3 1784,6 1732,8 1639,3 
Vazão Observada* 1787,3 1729,7 1991,6 1998,1 

Vazão 

Mínima 

MIKE 11 1022,1 1106,4 514,7 109,6 

HEC-RAS 1022,1 877,9 -879,8 -3297,9 
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Vazão Observada* 1022,1 987,9 1193,5 888,8 

Erro 

Relativo 

Vazão 

Máxima (%) 

MIKE 11 0,0057 3 9,5 11,7 

HEC-RAS 0 7,7 36,8 100,2 

Erro 
Relativo 

Vazão 

Mínima (%) 

MIKE 11 0 12 56,9 87,7 

HEC-RAS 0 11,1 173,7 471,1 

*Dado obtido através do Sistema de Informações da ANA, no período citado. 

Pode-se observar que os resultados da seção de Pão de Açúcar dois modelos foram satisfatórios 

e que ocorreu uma discrepância entre a vazão simulada e observada para as duas últimas seções, 

sendo mais expressivas na seção de Propriá. As vazões mínimas simuladas no HEC-RAS chegaram 

a valores negativos nas seções de Traipú e Propriá, o que indica uma instabilidade do modelo, 

principalmente em virtude das condições de contorno. Os resultados do MIKE 11 para as seções de 

Traipú e Propriá apresentaram-se melhor que os resultados do HEC-RAS, quando ambos 

comparados com a vazão observada.  

Algumas considerações podem ser feitas a respeito dos erros e diferenças encontrados nos 

resultados apresentados na Tabela 2, em especial na última seção do rio.  

 Diferenças no método de cálculo numérico entre os softwares para resolução das equações 

hidrodinâmicas – Enquanto o HEC-RAS resolve a equação de Saint Venant através do 

método de equações lineares implícitas de Preissman, o MIKE 11 utiliza as equações 

lineares implícitas desenvolvidos por Abbott e Ionescu (1967). 

 Método de cálculo numérico através das equações lineares – As equações lineares possuem 

uma relação com a discretização espaço temporal, pois quanto menor os intervalos, mais 

estável é o modelo e mais condizentes com a realidade serão os resultados. 

 Inserção das seções transversais - Os principais dados que podem causar erros nos 

resultados é a quantidade de seções que caracterizam a topografia e o próprio desenho da 

seção transversal. O número de seções depende tanto de fatores físicos quanto matemáticos, 

pois além de precisar caracterizar a área o mais fiel possível da realidade, a estabilidade do 

modelo depende da relação entre o intervalo de tempo e o espaçamento da malha para o 

cálculo, como colocado acima. Caso o desenho da seção transversal não for adequadamente 

definido, por exemplo, se o nível da água calculado for maior do que a cota máxima das 

margens, os cálculos das propriedades hidráulicas do canal e consequentemente de vazão, 

cota e velocidade poderão ocasionar em erros e não corresponder com o esperado.  

Na área de estudo (Figura 3), as últimas seções apresentaram resultados com maior 

discrepância, comparado com as vazões observadas, em virtude principalmente de poucas seções 

para a caracterização do rio, resultando numa grande variação das seções de montante para jusante, 
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sendo necessário recorrer a interpolação. Além disso, as seções de Traipú e Propriá são seções mais 

abertas, com menor altura por se encontrar mais próximas a foz, podendo produzir o nível d’água 

maior do que as cotas das margens. 

 

Figura 3 – Seções transversais utilizadas . A – Piranhas; B – Pão de Açúcar; C – Traipu; D – Propriá 

 

 Inserção das condições de contorno – Caso não sejam bem definidas, a condição de 

contorno é outro fator que promove erros nas simulações. Neste estudo, a curva-chave 

utilizada para a última seção (Propriá) foi construída com base em dados medidos em 

campo e, portanto, está incluída nestes valores medidos a influência de maré. No entanto, 

esta não foi considerada na hora da simulação, e com isso, os valores de vazão calculados 

pelo programa podem não estar inteiramente condizentes com a relação de vazão e cota 

(curva-chave) obtida em campo e inserida como condição de contorno da última seção. 

Além dos fatores supracitados, deve-se destacar que o programa por ser unidimensional 

também estabelece limitações que interferem nos resultados, como, por exemplo, a incapacidade de 

modelar regimes supercríticos. Portanto, a modelagem unidimensional é apropriada para cursos 

d’água bem definidos e constantes, pois não possui a flexibilidade da modelagem bi e 

tridimensional necessária para representar canais complexos. 

De forma geral, os princípios básicos para uma modelagem eficaz, qualquer que seja o modelo, 

são a inserção do máximo de dados reais possíveis e sua relação com o método numérico utilizado 

pelo programa. 

 A Figura 4 apresenta os gráficos do comportamento da vazão observada com a vazão 

simulada para os modelos HEC-RAS e MIKE 11. Os resultados utilizados para este gráfico foram 

da seção de Pão-de-açúcar. 
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Figura 4 – Variação de vazão para as seções transversais no ano de 2010. 

 A partir da Figura 4, observa-se que apesar de ocorrerem diferenças quanto aos valores 

pontuais de vazões máximas e mínimas (Tabela 2), o comportamento da vazão simulada acompanha 

a variação das vazões observadas, tanto para o MIKE 11 quanto para o HEC-RAS. O mesmo ocorre 

para os gráficos das demais seções, ocorrendo maiores discrepâncias nas últimas seções, sendo estas 

mais pronunciadas no HEC-RAS. Essas diferenças, portanto, podem acontecer por conta dos 

métodos numéricos utilizados pelos programas. 

 A Tabela 3 apresenta os resultados de velocidades e cotas máxima e mínima simulados nos 

dois softwares no mesmo período de 2009 a 2013. 

Tabela 3 – Resultados das simulações através dos modelos MIKE 11 e HEC-RAS - Período de janeiro de 

2009 a dezembro de 2013 

ANÁLISE DA 

VALIDAÇÃO 

Seção 1 – 

Piranhas 

Seção 2 – Pão de 

açúcar 

Seção 3 - 

Traipú 

Seção 4 - 

Propriá 

Máx Míni Máx Míni Máx Míni Máx Míni 

Velocidade 

(m/s) 

MIKE 11 1,72 0,83 0,55 0,35 0,58 0,22 484,08 0,17 

HEC-RAS 1,75 0,81 0,65 0,24 0,57 -0,09 2,34 -0,27 

Cota (m) 
MIKE 11 12,99 6,81 9,96 4,11 2,50 -3,84 12,99 -14,67 

HEC-RAS 13,02 6,20 10,11 4,22 9,27 0,86 9,29 -6,82 

  A seção de Piranhas e de Pão de Açúcar apresentaram valores de velocidades satisfatórios, 

com resultados dos dois softwares semelhantes, mas nas duas últimas seções as velocidades não 

foram reais, mostrando valor negativo para o HEC-RAS, e um valor extraordinariamente alto para o 

MIKE 11. Além disso, como os modelos são unidimensionais, as velocidades calculadas 

representam a média em cada seção transversal, não levando em consideração sua variação com a 

pressão e rugosidade. 
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 As seções que obtiveram erros nas vazões produzirão erros nos cálculos de velocidade e 

cota. Os valores de cota dependem do referencial adotado em cada modelo, e como os pontos 

mínimos das seções encontram-se com cotas negativas, foram produzidos alguns resultados para 

cota do nível d’água também negativos.  

CONCLUSÃO 

Apesar das diferenças computacionais e erros pontuais passíveis de serem resolvidos, tanto 

o HEC-RAS quanto o MIKE 11 representaram de forma similar a modelagem hidrodinâmica no 

baixo trecho do rio São Francisco e podem representar satisfatoriamente a realidade. Resultados 

semelhantes foram encontrados nos estudos de Alaghmand et al., 2012 e Bennett et al., 2004 que 

aplicaram os dois modelos no Rio Sungai Kayu Ara e no Vale Tillamook, respectivamente, e 

também constataram que os valores calculados por ambos os modelos são muito próximos, como 

indicado através dos resultados dos gráficos e tabelas. 

A principal limitação encontrada na simulação hidrodinâmica refere-se aos dados das seções 

transversais, onde apresentaram poucas informações perante a extensão modelada (4 seções para 

152 Km).  

Quando comparado com o HEC-RAS, o MIKE 11 é um modelo mais complexo, logo, 

necessita de um maior detalhamento da área de estudo e de parâmetros hidrodinâmicos, no entanto, 

possibilita uma maior flexibilidade na modelagem, como constatado através de uma maior 

estabilidade dos resultados para as seções com maiores problemas, Traipú e Propriá, com relação 

aos valores produzidos pelo HEC-RAS. Apesar disso, o HEC-RAS ainda continua sendo mais 

utilizado em virtude principalmente de sua disponibilidade (versão gratuita) e por possuir maior 

simplicidade na modelagem e facilidade de aprendizagem. 

Diante disso, este estudo recomenda o levantamento da batimetria da área de estudo, além 

das seções monitoradas pela ANA, no intuito de melhorar a entrada de dados nos modelos. Porém, 

deve-se frisar que mesmo o mais sofisticado dos modelos necessita de simplificações e 

aproximações empíricas em seus cálculos, e, embora os modelos mais complexos possam ser 

aplicados a cenários variados, é importante lembrar que os princípios básicos da mecânica dos 

fluidos ainda são válidos, tendo, portanto, o sucesso dos resultados atrelado à calibração do modelo.  
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