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Resumo – Regiões de topografia complexa são caracterizadas por apresentar bacias hidrográficas de resposta 

rápida ao escoamento durante eventos de chuvas extremas, o que acarreta em desastres naturais como inundação 

e deslizamento de terra. Este é o caso da Região Serrana do Estado Rio de Janeiro, onde é recorrente o 

transbordamento de rios em virtude de eventos extremos de precipitação. O presente trabalho tem como objetivo 

apresentar a metodologia que vem sendo empregada para o desenvolvimento de um sistema de predição de 

inundações para duas bacias piloto localizadas na região Serrana do Rio de Janeiro, que integra modelagem 

atmosférica, hidrológica e hidrodinâmica. O processo se inicia na simulação atmosférica, que fornecerá um 

conjunto de previsões meteorológicas, seguida da modelagem hidrológica, que por sua vez fornecerá a informação 

de diferentes cenários de vazão dentro da bacia. Por fim, a modelagem hidrodinâmica produzirá as manchas de 

inundação. Essa metodologia permitirá obter um mapa de probabilidades de inundação para as diferentes áreas das 

bacias. 

INTRODUÇÃO 

O Rio de Janeiro é um dos Estados brasileiros com maior número de desastres naturais registrados (Atlas 

Brasileiro de Desastres Naturais, 2012), principalmente os associados as inundações e ao transporte de massa. Na 

última década vivenciou sucessivos transtornos ocasionados por chuvas intensas, tais como escorregamentos em 

Angra dos Reis e na Ilha Grande (01/01/2010), inundação e escorregamento na cidade do Rio de Janeiro 

(05/04/2010), escorregamentos no Morro do Bumba em Niterói (07/04/2010), escorregamentos e inundações na 

Região Serrana (11-12/01/2011), enxurrada em Xerém (03/01/2013), inundações em Petrópolis (17/03/2013), 

inundações em Rio das Ostras (25-26/11/2013) e inundações e alagamentos em Silva Jardim e Maricá 

(29/02/2016). 

Os desastres associados às inundações e alagamentos são os eventos mais recorrentes no Estado, 

representando 62% de todas as ocorrências1, segundo o Plano Estadual de Recursos Hídricos (PERHI, 2014). Essa 

alta incidência se deve, em grande parte, aos elevados índices de pluviosidade, ao relevo acidentado e às 

particularidades da hidrografia fluminense. Os impactos das inundações são potencializados em função da 

ocupação desordenada das planícies e das margens de rios. Outros fatores, como assoreamento e degradação, 

também contribuem para esse grave problema socioambiental. 

Com isso, tem-se buscado formas de prevenir e mitigar os impactos causados por esses fenômenos. Uma 

das alternativas comumente utilizadas é prever a ocorrência dos eventos de precipitação extrema e estimar 

quantidade de vazão, e eventual inundação, provocada por este evento. Deste modo é possível prever com 

antecedência a probabilidade de ocorrência de precipitações que provoquem inundações e identificar potenciais 

áreas de inundação, apoiando assim a diminuição de perdas materiais e as ações da defesa civil.  

Neste contexto, o presente trabalho tem como objetivo apresentar a sistemática que vem sendo aplicada 

para desenvolvimento do protótipo de um sistema de predição hidrometeorológico para duas bacias piloto da 

região serrana do Rio de Janeiro. O sistema inicia-se na identificação da formação da precipitação (utilizando 

                                                 
1 Considerando-se as ocorrências de desastres naturais somente do modo como foram tipificadas nos relatórios da Defesa Civil. 
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modelos meteorológicos), seguido da transformação da precipitação em vazão (utilizando os modelos 

hidrológicos) e finalizando na propagação da onda de cheia na calha do rio (utilizando modelos hidrodinâmicos). 

DESCRIÇÃO DO SISTEMA DE PREDIÇÃO 

Os estudos desenvolvidos ora apresentados estão inseridos no contexto do Projeto “Desenvolvimento de 

um sistema de prognóstico por conjunto de chuvas extremas e sua aplicação em ações de prevenção a desastres 

naturais” (SPPD), que tem financiamento do CNPq e cuja REDE de pesquisa é formada por pesquisadores do 

INEA, INPE, IGAM, CEMADEN, UNIFEI, UENF e UFRJ.  As bacias estudadas no projeto são dos rios: Doce, 

das Velhas, Paraopeba, Verde e Sapucaí em Minas Gerais e Médio Paraíba do Sul (rios Sesmaria, Bananal e Barra 

Mansa), Piabanha e Paquequer no Rio de Janeiro.  

No âmbito do projeto, o Instituto Estadual do Ambiente do Estado do Rio de Janeiro (INEA) vem 

desenvolvendo o protótipo de um sistema de previsão para as bacias pilotos dos rios Piabanha (entre distritos de 

Correas e Nogueira, em Petrópolis) e Paquequer (no núcleo urbano de Teresópolis), Região Serrana do Rio de 

Janeiro.  A bacia piloto do rio Piabanha tem área de drenagem de 159,7 km² e a do Paquequer de 40,3 km².  

O Sistema proposto visa auxiliar o trabalho da Defesa Civil em informar à população, em tempo hábil, 

sobre a expectativa da ocorrência de eventos que podem provocar inundações e impactos socioeconômicos. 

Na metodologia distingue-se as atividades que convergem para o objetivo proposto, conforme o 

fluxograma apresentado a seguir. 

 

Figura 1: Fluxograma das etapas dos diferentes processos de modelagem resultando na interface integradora. 

 

 

MODELAGEM ATMOSFÉRICA 

Devido à atmosfera ser um sistema complexo e não linear, predizer seu estado em um tempo futuro é 

praticamente impossível (Lorenz, 1969 apud Gonçalves et al, 2014). Dessa forma, a previsão de tempo se mantém 

limitada ao uso de modelos numéricos que representam os processos físicos, pela resolução da dinâmica da 

atmosfera simulada, pela solução devido às condições iniciais e parametrizações na sub grade (Buizza et al., 1999 

apud Gonçalves et al, 2014). Uma previsão é uma estimativa do estado futuro da atmosfera. Como a atmosfera é 

um sistema estocástico, pequenos erros no seu estado inicial podem acarretar a enormes erros em uma previsão. 

Com o intuito de minimizar esses erros, os modelos numéricos de previsão são executados um número de vezes 

com pequenas perturbações nas condições iniciais, gerando um conjunto de previsões, denominados membros. O 

Esta interface permitirá integrar todo 
o processo: inserir a precipitação 

prevista, calcular vazões em diversos 
pontos da bacia e estimar possiveis 
manchas de inundação associadas a 

essas vazões.

Interface Integradora

O modelo atmosférico fornecerá 
um conjunto de previsões 

meteorológicas.

Modelagem Atmosférica

Os dados de precipitação serão 
utilizados no modelo 

hidrológico, que por sua vez 
transformará a precipitação em 

vazão na bacia hidrográfica 
estudada.

Modelagem Hidrológica

As vazões alimentarão o 
modelo 

hidrodinâmico,fornecendo 
dessa forma informações mais 
precisas de cota do nível do rio 

e das áreas de inundação.

Modelagem Hidrodinâmica
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conjunto completo das previsões geradas nestes processos é referenciado como previsão de tempo por conjunto. 

Assim, a previsão de tempo por conjunto é considerada como uma importante entrada no modelo hidrológico que 

produz as predições de vazões dos rios. 

No âmbito deste projeto, a modelagem atmosférica vem sendo desenvolvida pela equipe do INPE 

(Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) utilizando o modelo Eta.  O modelo de área limitada Eta, foi 

desenvolvido pela Universidade de Belgrado em conjunto com o Instituto de Hidrometeorologia da Iugoslávia, e 

se tornou operacional no National Centers for Environmental Prediction (NCEP) (Mesinger et al., 1988; Black, 

1994). No decurso do projeto está sendo desenvolvida uma versão aprimorada do modelo Eta adequada em altas 

resoluções horizontais, desde altíssima, de 1km, a até 5km para dimensões continentais, para previsão de tempo 

por conjunto. A versão de 1 km do modelo Eta cobre uma área menor, contudo é mais adequada para estudos em 

bacias pequenas, como é o caso das bacias do presente trabalho, por conter células que representem melhor o 

formato da montanha e a declividade do terreno. 

INSTRUMENTAÇÃO, MEDIÇÕES E TRABALHOS DE CAMPO 

Como já mencionado, os dados hidrométricos oriundos dos levantamentos de campo estão diretamente 

relacionados a qualidade da modelagem hidrológica e hidrodinâmica. Portanto, visando aumentar a confiabilidade 

dos resultados, foram instaladas três estações de monitoramento plúvio e fluviométrico (Paquequer, Corrêas Igreja 

e Nogueira) e realizadas medições de vazão, levantamento de seções transversais e levantamento cartográfico 

através de veículo aéreo não tripulado (VANT). 

A estação Paquequer, instalada na década de 70, recebeu novos equipamentos, mais robustos, que 

possibilitam maior confiabilidade dos dados coletados. Quanto à estação Corrêas Igreja, foi realocada, para uma 

seção que permitisse a realização de medições de vazão. A terceira estação instalada, localiza-se na região de 

Nogueira, a jusante do trecho em estudo. Todas as estações foram instaladas a montante ou próximos de regiões 

com históricos de inundação, visando contribuir para a calibração, validação e constante aperfeiçoamento da 

modelagem. 

Foram realizadas sete campanhas de medição de vazão, essenciais para a determinação das curvas-chaves 

para os locais de monitoramento, tendo em vista que anteriormente não se dispunha de informações razoáveis 

acerca do escoamento nos cursos hídricos estudados. As vazões geradas por meio das curvas-chaves permitirão a 

realização da calibração e validação do modelo hidrológico utilizado. 

Para determinação das manchas de inundações foi utilizado um modelo hidrodinâmico bidimensional que 

requer grande quantidade de informações cartográficas visando caracterizar a topografia e altimetria da calha e das 

margens do rio. 

Tendo em vista essa necessidade, foi realizado o levantamento de 112 seções topobatimétricas ao longo 

de todos os estirões estudados, além do sobrevoo com VANT em uma extensão de aproximadamente 14km de 

extensão e 100m de margem ao longo dos rios Piabanha e Paquequer, para levantamento aerofotogramétrico das 

áreas marginais e obtenção de ortofotos. Essas informações de topografia e batimetria foram utilizadas para 

elaboração do modelo digital de elevação (MDE). 

MODELAGEM HIDROLÓGICA 

Os modelos hidrológicos buscam representar os processos na bacia hidrográfica, assim eles possibilitam 

estudar o processo de formação do escoamento superficial e das vazões de cheia nos cursos d’água para uma dada 

chuva. Por representarem de forma sistêmica e explícita as principais fases do ciclo hidrológico, constituem 

ferramentas valiosas na simulação dos possíveis efeitos nos corpos hídricos decorrentes de eventos climáticos , 

assim gerando hidrogramas de vazões como produto final. 

Encontram-se disponíveis na literatura diversos modelos para a simulação do processo de transformação 

chuva-vazão. A escolha do modelo mais adequado a cada caso depende de fatores como o tamanho da bacia, a 

variabilidade espacial dos processos hidrológicos e os dados disponíveis. É muito importante que seja utilizado 

um modelo cujos parâmetros de entrada sejam condizentes com as informações disponíveis para a bacia 

hidrográfica de estudo.  

Para simulação hidrológica de bacias hidrográficas de médio e grande porte um modelo amplamente 

aplicado no Brasil é o MHD-INPE, que se destaca pela possibilidade de acoplamento com o modelo atmosférico 
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ETA.  Inicialmente planejou-se utilizar o MHD-INPE nas bacias do Piabanha e Paquequer, contudo por tratar-se 

de bacias pequenas (menos de 200km²), após alguns testes identificou-se que sua aplicação não seria a mais 

adequada para representar os escoamentos. Desta forma foi necessário testar outras metodologias para obtenção 

dos hidrogramas. 

Optou-se então por utilizar no presente trabalho o modelo dinâmico chuva – vazão SWMM (Storm Water 

Management Model), desenvolvido pela Agência de Proteção Ambiental Americana (EPA) (ROSSMAN, 2008), 

por ter sido dentre os modelos testados o que melhor se adequou às características das bacias. O componente 

relativo ao escoamento superficial do SWMM opera com um conjunto de sub-bacias hidrográficas que recebem 

precipitações e geram os escoamentos. As simulações estão sendo processadas com o apoio da interface Storm and 

Sanitary Analysis (SSA), que é parte integrante do sistema AutoCAD Civil 3D.  

As informações necessárias para caraterização das sub-bacias no SWMM são: largura representativa das 

sub-bacias, coeficiente de rugosidade de Manning, declividade das sub-bacias, altura do armazenamento em 

depressões e parâmetros de infiltração. O levantamento preliminar das propriedades das sub-bacias foi feito a partir 

das informações contidas na base cartográfica disponível para o Estado do Rio de Janeiro, escala 1:25.000 

(SEA/IBGE) e no mapeamento de Uso e Ocupação do Solo (INEA, 2013). 

 Foram analisados dados históricos de chuva e vazão de anos recentes e selecionados eventos que tivessem 

dados consistentes. Os dados de chuva foram analisados e foi aplicado o método de Huff (1967), que consiste em 

analisar o comportamento médio da distribuição temporal da precipitação na região de estudo gerando uma curva 

média. Com este método, foram traçadas curvas médias de distribuição temporal da chuva em função de sua 

duração. Os dados de chuva, após aplicação do método, serviram então como parâmetros de entrada para o modelo 

hidrológico. Então, a calibração foi realizada ao se comparar os valores de vazão de pico dos eventos medidos 

com os dados de saída do modelo, os picos de vazão dos hidrogramas. Foi utilizado o coeficiente de Nash-Sutcliffe 

(1970) para validação dos resultados obtidos pelo modelo. 

MODELAGEM HIDRODINÂMICA 

Os modelos de propagação representam o movimento da água na rede de condutos e canais bem como 

nas superfícies livres, no caso do estudo quando a água do corpo hídrico extravasa a calha. Normalmente esses 

modelos utilizam as equações de Saint-Venant em sua forma completa, e são chamados hidrodinâmicos. 

Neste trabalho utilizou-se o modelo matemático bidimensional IBER2. Conforme FLUMEN (2012), o 

IBER pode ser utilizado para simulação de escoamento não permanente, de superfície livre e turbulento em rios e 

estuários. Trata-se de um modelo que trabalha sobre uma malha não estruturada de volumes finitos, resolvendo as 

equações 2D de Saint-Venant.  

A malha de cálculo foi construída utilizando o MDE gerado a partir dos levantamentos 

aerofotogramétricos e topobatimétricos. Os hidrogramas obtidos nos estudos hidrológicos foram utilizados como 

condições de contorno, sendo definidos como as vazões de entrada no início dos trechos dos rios estudados. 

A perda de carga do escoamento na equação de Saint-Venant é estabelecida através do coeficiente de 

Manning e neste estudo foi atribuído a partir de um arquivo georreferenciado de uso e ocupação do solo. 

Especificamente para a calha do rio, foi realizado um processo de calibração do coeficiente de Manning, com base 

em medições de vazão realizadas ao longo do projeto. 

Como resultado das simulações, foram obtidas as manchas de inundação para as vazões associadas aos 

eventos selecionados com diferentes volumes de precipitação.  

ESTRUTURA PARA PROCESSAMENTO DAS INFORMAÇÕES: INTERFACE INTEGRADORA 

Por tratar-se de um modelo que necessita de muitos dados de entrada, o custo computacional para gerar 

as simulações no modelo hidrodinâmico IBER é elevado, podendo demandar horas para fornecer os resultados. 

Diante dessa limitação e visto que o objetivo das previsões é auxiliar a tomada de decisões em tempo real por parte 

                                                 
2 Desenvolvido pelo Governo Espanhol. Trata-se de um modelo gratuito, fruto de esforços do CEDEX (Centro de Estudos e 

Experimentações de Obras Públicas), do GEAMA (Grupo de Engenharia de Águas e Meio Ambiente, da Universidade de La Coruña), Grupo 
Flumen (Universidade Politécnica da Catalunha e Universidade de Barcelona) e o CIMNE (Centro Internacional de Métodos Numéricos em 

Engenharia, da UPC). Foi firmada uma cooperação entre o INEA e o UPC para aplicação do IBER em bacias do território do Rio de Janeiro. 
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O modelo atmosférico fornecerá a 
previsão de precipitação com 

antecedência de pelo menos 24 
horas

Com base na previsão 
meteorológica, o usuário entra com 

a duração e volume de chuva 
previstos

A forma de ocorrência da chuva, 
concentrada em um curto espaço 
de tempo ou distribuída ao longo 

do dia, irá determinar a intensidade 
da mesma

A partir da intensidade da 
precipitação inserida, obtém-se a 

vazão associada

Para esta vazão, o ábaco retorna a 
mancha de inundação prevista

O usuário escolhe qual a localidade 
onde deseja visualizar a mancha

da Defesa Civil, deduz-se que a utilização do IBER imediatamente após o processamento dos modelos 

atmosféricos e hidrológicos não o tornaria operacional. Visando viabilizar sua utilização em tempo real, criou-se, 

através do software excel, tabelas relacionais entre os modelos atmosféricos, hidrológicos e hidrodinâmico, 

formando assim ábacos. 

A interface integradora está construída a partir dos resultados de diversas simulações hidrológicas, 

considerando eventos de precipitação com diferentes magnitudes. As vazões obtidas por meio dessas simulações 

serão inseridas no modelo hidrodinâmico, que fornecerá as manchas de inundação. A sistemática de funcionamento 

da interface integradora se dará da seguinte forma: 
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Figura 2 - Interface Integradora 

 

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

A previsão hidrológica é uma importante ferramenta para a antecipação de eventos de cheia. Neste 

trabalho foi demonstrado o desenvolvimento de um sistema de predição de inundações para as bacias piloto dos 

rios Piabanha e Paquequer, localizadas na região Serrana do Rio de Janeiro, que por suas características climáticas 

e geográficas, aliadas a falta de planejamento urbano, sofre com recorrentes casos de inundações. Uma vez essa 

metodologia implementada, poderá servir de forma complementar ao sistema de alerta contra enchentes nas bacias, 

contribuindo para a melhoria da preparação da Defesa Civil. Ressalta-se, entretanto, que para o funcionamento 

adequado do sistema é necessária a parceria com os agentes envolvidos, de modo que sejam feitos os registros das 

inundações e se disponha de informações de cotas para a constante calibração do modelo hidrodinâmico. 

Apesar do potencial benefício para sistemas de alerta, o uso de previsões de precipitação em aplicações 

hidrológicas acaba sendo limitado por erros na posição, tempo de ocorrência e quantidade de chuva (Habets et al., 

2004 apud Siqueira, et al., 2015).  Como as bacias em estudo tem área de drenagem pequena, essa questão poderá 

representar um desafio aos resultados fornecidos pelo sistema proposto devido à dificuldade em se ter uma previsão 

acurada de chuvas localizadas. 
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