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RESUMO 

 A bacia hidrográfica do rio Muriaé, sofreu nos últimos anos com diversos eventos de inundações, 

causando impactos socioeconômicos e ambientais na região. Uma alternativa para melhor compreender estes 

eventos e possibilitar a sua previsão é por meio de uma modelagem hidrológica. Assim foi criado o projeto de 

Sistema de Alerta Hidrológico do rio Muriaé (SAH-Muriaé) com o objetivo de emitir boletins de aviso para 

possibilitar a mitigação dos impactos de uma inundação. Para a execução do projeto foram instaladas cinco 

estações hidrológicas na bacia, com observação e transmissão automática de dados de precipitação e cota com 

um intervalo de 15 minutos. Foi calculado o tempo de percurso da onda de cheia entre as estações hidrológicas e 

com eventos do passado, realizada a calibração de equações empíricas de previsão de cotas futuras. Estas 

equações, apesar da simplicidade, se mostraram uma alternativa satisfatória e útil principalmente para os pontos 

com maiores áreas de drenagem. Alternativas para melhorar a confiabilidade das previsões e possibilitar uma 

maior antecedência da ocorrência de eventos de inundação são: a utilização de sistemas de observação 

especializados de precipitação, como satélites e radares meteorológicos, e a utilização de uma modelagem de 

transformação Chuva-Vazão. 

Palavras-chave: Previsão de inundação, modelagem empírica, bacia do rio Muriaé. 

INTRODUÇÃO 

Segundo o Ministério das Cidades/Instituto de Pesquisas Tecnológicas-IPT (2007), um evento de 

inundação pode ser definido como um transbordamento das águas de um curso d’água, atingindo a planície de 

inundação ou área de várzea. Inundação é classificada como fenômeno hidrológico, classe que também inclui 

alagamentos urbanos e movimentos de massa (de Freitas et al., 2014). As inundações estão relacionadas a 

fenômenos meteorológicos como tempestades convectivas e sistemas frontais, e o seu principal deflagrador são 

as precipitações intensas (Souza, 1998), potencializadas por outros fatores como a taxa de infiltração da água no 

solo, grau de saturação do solo e características morfológicas da bacia de drenagem (Tominaga et al., 2009). 

Ocasionalmente as inundações também podem ocorrer, em geral com maior impacto à população, devido ao 

rompimento de barragens de usinas hidrelétricas e de diques de contenção de rejeitos de mineração (Brasil, 

2005). 

Inundações são fenômenos naturais, mas quando ocorrem em áreas habitadas tornam-se desastres 

naturais, estando o Brasil entre os países mais atingidos, com 10.444 eventos registrados entre 1991 e 2010 e 

com mais de 38 milhões de pessoas afetadas (UFSC-CEPED, 2012). A expansão urbana associada à problemas 

socioeconômicos vem atuando no aumento e intensificação dos desastres naturais relacionados a inundações. 
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Isto se deve por mudanças no ciclo hidrológico original com o aumento da impermeabilização do solo, 

desmatamento, erosão e intervenções estruturais nos rios (Tucci, 1998; Ministério das Cidades/IPT, 2007) e o 

aumento da população, principalmente de baixa renda, em áreas de risco, aumentando a sua vulnerabilidade 

(Goerl & Kobiyama, 2005). 

Os impactos à população atingida podem ser diversos e bastante significativos dos quais se destacam: 

óbitos diretos, destruição de edificações, desalojamentos, rompimento de diques e barragens e obstrução de vias 

(Tucci & Bertoni, 2003). Inundações urbanas também podem aumentar a disseminação de doenças de veiculação 

hídrica como leptospirose, influenza, doenças diarreicas e contaminação alimentar (de Freitas et al., 2014). O 

prejuízo econômico causado por desastres naturais também é significativo, como por exemplo, estima-se que 

apenas no ano de 2008 ele tenha sido de aproximadamente US$ 1 bilhão (Tominaga et al., 2009). 

No Brasil, as regiões Sul e Sudeste são as mais atingidas por desastres naturais hidrológicos (Tominaga 

et al., 2009), no qual a bacia hidrográfica do rio Muriaé (localizada nos estados de Minas Gerais e Rio de 

Janeiro) está entre as afetadas. Segundo dados da AGEVAP (2007), destacam-se as inundações ocasionadas por 

precipitações intensas nos anos de 1997, 2008 e 2012, quando municípios como Patrocínio do Muriaé/MG, Laje 

do Muriaé/RJ, Itaperuna/RJ, Italva/RJ e Cardoso Moreira/RJ sofreram com prejuízos sociais, ambientais e 

econômicos. Em 2007, os municípios da bacia também sofreram com uma inundação causada pelo vazamento de 

2 milhões de metros de rejeito de bauxita da barragem de São Francisco, no município de Miraí/MG. O impacto 

e a intensidade destes eventos foram potencializados pela urbanização ocorrida na bacia nas últimas décadas e o 

elevado grau de desmatamento nas suas sub-bacias, eliminando as florestas e vegetação secundária (AGEVAP, 

2007). 

Uma maneira de melhor compreender os fenômenos hidrológicos, permitindo em alguns casos prever a 

ocorrência de eventos de inundação, ocorre por intermédio de modelos hidrológicos (Xu, 2002). A partir da 

observação de eventos críticos do passado, com o levantamento de dados hidrológicos e topográficos, como 

precipitação, vazões, cotas e marcas de cheia, é possível a elaboração de equações empíricas de previsão de cotas 

futuras durante eventos de enchente. Estas previsões possibilitam a execução de ações preventivas e mitigadoras 

de órgãos como defesa civil municipal e estadual, prefeituras e corpo de bombeiros antes da ocorrência do 

evento, para assim minimizar os impactos sociais e materiais nas áreas que serão atingidas pela inundação. 

Assim, com o objetivo de prever eventos hidrológicos extremos e mitigar o impacto à população foi criado em 

2014 o projeto Sistema de Alerta Hidrológico do rio Muriaé (SAH-Muriaé). 

OBJETIVO 

O objetivo principal deste trabalho é descrever a operação do projeto SAH-Muriaé desde à obtenção de 

dados até a aplicação das equações de previsão . 

MATERIAIS E MÉTODOS 

A bacia hidrográfica do rio Muriaé (BHRM) (Figura 1) está localizada nos estados de Minas Gerais e 

Rio de Janeiro, com uma área de drenagem de 8.126 km². O rio Muriaé é um afluente da margem esquerda do rio 

Paraíba do Sul, sendo o seu último contribuinte principal antes se sua foz no Oceano Atlântico. Na bacia estão 

localizados 26 municípios, dos quais os mais urbanizados são Muriaé/MG, Itaperuna/RJ e Carangola/MG. A 

população total da bacia é de aproximadamente 440 mil habitantes (IBGE, 2017). 
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Figura 1 – Mapa das bacias hidrográficas dos rios Paraíba do Sul (verde) e Muriaé (vermelho). 

 

Os dados utilizados na operação do SAH-Muriaé são provenientes de 5 estações hidrológicas 

telemétricas localizadas na bacia (Tabela 1 e Figura 2). Todas as estações são pertencentes à Rede 

Hidrometeorológica Nacional (RHN), operada conjuntamente pela Agência Nacional de Águas (ANA) e pelo 

Serviço Geológico do Brasil (CPRM). Estas estações medem e transmitem dados de nível do rio (cota) e 

precipitação com uma frequência de 15 minutos. 

 

Tabela 1 – Lista das 5 estações hidrológicas telemétricas do projeto SAH-Muriaé. 

Nome da estação Município/UF Código ANA Sigla Lat. Long. Ád (km²) 

Patrocínio do 

Muriaé 

Patrocínio do 

Muriaé/MG 

58920000 PMU 21º09’02”S 42º12’52”W 2990 

Carangola Carangola/MG 58930000 CLA 20º44’18”S 42º01’26”W 742 

Porciúncula Porciúncula/RJ 58934000 PLA 20º57’41”S 42º02’16”W 1318 

Itaperuna Itaperuna/RJ 58940000 INA 21º12’26”S 41º53’31”W 5768 

Cardoso Moreira Cardoso Moreira/RJ 58960000 CMO 21º29’29”S 41º36’48”W 7283 
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Figura 2 - Localização das 5 estações do projeto SAH-Muriaé. 

 

 

 Conforme pode ser observado na Figura 2, as estações de Carangola e Porciúncula estão localizadas às 

margens do rio Carangola, o principal afluente do rio Muriaé. As outras três estações estão no rio Muriaé, das 

quais Itaperuna e Cardoso Moreira estão a jusante da contribuição do rio Carangola.  

A primeira etapa para a operação de um sistema de alerta hidrológico é a definição das cotas de 

referência: Inundação, Alerta e Atenção. 

A cota de Inundação é um nível de significado físico, no qual o rio extravasa o leito principal e começa 

a causar um impacto à população. Esta cota precisa ser determinada no local. Já as cotas de Alerta e Atenção são 

cotas determinadas a partir de uma análise estatística de distribuição de frequência. Estas cotas, inferiores à cota 

de Inundação, funcionam como referência para a tomada de decisão do envio de boletins alertando as 

autoridades locais sobre a possibilidade de uma inundação. 

Para a elaboração das equações, as seguintes etapas são necessárias: 

1. Seleção dos eventos de enchente; 

2. Consistência dos dados; 

3. Cálculo do tempo de deslocamento da onda de cheia; 

4. Calibração das equações; 

5. Validação das equações; 

 

É importante que os eventos sejam selecionados utilizando-se um critério objetivo uma vez que objetivo 

é a previsão para situações de cotas altas com risco de inundação. Assim, tanto para calibração quanto para 

validação, foram selecionados apenas eventos em que a cota ultrapassou o nível de Atenção. 

O tempo de deslocamento entre as estações foi calculado em duas etapas. A primeira consiste no cálculo 

do tempo pela relação distância-velocidade, no qual a velocidade utilizada é a velocidade observada no nível de 

Alerta. A segunda etapa é a confirmação do valor obtido utilizando-se eventos observados. Esta ultima etapa é 

importante, uma vez que nem sempre a velocidade da água na estação é igual à velocidade média do trecho. O 



 

5  

 

tempo de deslocamento é uma informação fundamental tanto para a calibração das equações quanto para a 

definição do tempo de antecedência do evento 

Até o presente momento, a metodologia da Modelagem Linear utilizando dados de Vazão foi utilizada. 

Os dados de Cota e Vazão são transformados de um para outro utilizando a equação da Curva-Chave. Assim, as 

equações são possíveis apenas para os pontos que tem alguma estação a montante, ou seja, para Porciúncula, 

Itaperuna e Cardoso Moreira. As equações são empíricas e utilizam dados da própria estação para o qual se 

deseja realizar a previsão e das estações a montante, conforme apresentado na Tabela 2. Nas equações, α, β, γ e δ 

são parâmetros empíricos a serem calibrados e τ é o tempo de deslocamento da onda de cheia proveniente das 

estações a montante. 

Tabela 2 - Formato das equações empíricas de previsão de vazões futuras. 

Estação Equação 

Porciúncula QPLA(t+τ) = α * QPLA(t) + β * QCLA(t) + γ 

Itaperuna QINA(t+τ) = α * QINA(t) + β * QPLA(t) + γ QPMU(t) + δ 

Cardoso Moreira QCMO(t+τ) = α * QCMO(t) + β * QINA(t) + γ 

 

 

Para a avaliação da qualidade da modelagem calcula-se o Coeficiente de Nash-Sutcliffe (NS) (Nash & 

Sutcliffe) para cada equação. O Coeficiente NS é dado pela seguinte equação (Equação 01): 

𝐍𝐒 = 𝟏 − 
∑ (𝐐𝐜

𝐢 −𝐐𝐨
𝐢 )

𝟐𝐧
𝐢=𝟏

∑ (𝐐𝐨
𝐢 −�̅�)

𝟐𝐧
𝐢

 ;                                                                                                          Equação 01 

Em que: 

Qc
i  = Vazão calculada no instante i; 

Qo
i  = Vazão observada no instante i; 

Q̅ = Vazão média de todo evento. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Na Tabela 3 estão apresentados os valores de cotas de referência para os municípios com previsão. Estas 

cotas foram obtidas a partir de análises das séries históricas de dados hidrológicos e visitas aos locais.  

Tabela 3 - Cotas de referência para as estações com equações de previsão de cotas futuras. 

Estação Cota de Atenção Cota de Alerta Cota de Inundação 

Porciúncula 200 cm 370 cm 460 cm 

Itaperuna 290 cm 390 cm 450 cm 

Cardoso Moreira 300 cm 500 cm 750 cm 
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 Na Tabela 4 estão apresentados os parâmetros empíricos (α, β, γ e δ) obtidos na calibração, assim como 

os tempos de percurso (τ) e eficiência da calibração (NS). 

Tabela 4 - Parâmetros empíricos obtidos após a calibração. 

Estação Tempo de percurso (τ) α β γ δ NS 

Porciúncula 11 horas 0.5835 0.6172 9.0170 -- 0.7794 

Itaperuna 14 horas 0.0592 0.5662 0.8865 25.6602 0.9837 

Cardoso Moreira 15 horas 0.6802 0.2989 38.9818 -- 0.9090 

 

Observa-se na Tabela 4 que as estações com maiores áreas de drenagem (Itaperuna e Cardoso Moreira) 

obtiveram uma maior eficiência de calibração. Este fato é esperado uma vez que a previsibilidade do 

comportamento hidrológico em um ponto tende a aumentar com o aumento da área de drenagem.  

Devido ao tempo de percurso entre as estações (> 10 horas) e a questões operacionais, optou-se pela 

aplicação das equações três vezes ao dia em horários pré-definidos (08:00h, 15:00h e 22:00h). Assim durante o 

período chuvoso na região (novembro a março) três vezes ao dia as equações são aplicadas e, caso alguma cota 

futura ultrapasse o limite da cota de Alerta, órgãos locais são alertados sobre a possibilidade de inundação. 

Na madrugada do dia 09/03/2018 observou-se volumes elevados de precipitação na região, como por 

exemplo na estação de PCH Tombos Montante 2 (código 58930500), onde foram registrados 168 mm de chuva 

em apenas 5 horas. A precipitação neste dia resultou em inundações em diversos municípios da bacia, dos quais 

os mais afetados foram Eugenópolis/MG (não monitorado pelo SAH-Muriaé) e Porciúncula/RJ. Na Tabela 5 está 

exposto a comparação entre a magnitude e instante dos níveis máximos observados e calculados. 

Tabela 5 - Resultado da aplicação nas equações no evento de precipitação intensa ocorrido no dia 09 de 

Março de 2018. 

Estação 

OBSERVADO CALCULADO COMPARAÇÃO 

Cota máx Hora máx Cota máx Hora máx Dif. Cota Dif. Hora 

Porciúncula 520 cm 09/03/2018 às 

15:00h 

481 cm 09/03/2018 às 

18:00h 

-39 cm + 3 horas 

Itaperuna 446 cm 10/03/2018 às 

10:15h 

446 cm 10/03/2018 às 

11:00h 

0 cm + 45 min 

Cardoso 

Moreira 

680 cm 11/03/2018 às 

04:00h 

668 cm 11/03/2018 às 

02:00h 

- 12 cm - 2 horas 

 

CONCLUSÕES 

O SAH-Muriaé mostrou-se uma alternativa não-estrutural, de baixo custo para ajudar a mitigar o 

impacto causado por inundações em regiões habitadas. O conhecimento, com horas de antecedência, da 
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magnitude e momento da chegada da onda de cheia em uma área urbana é uma ferramenta importante para 

aumentar a segurança da tomada de decisão dos órgãos competentes. 

Entretanto a margem de erro ainda é elevada, principalmente no cálculo da cota máxima de um evento. 

Este erro pode ser ainda maior em casos de precipitações convectivas localizadas que podem não ser observadas 

pelos pluviômetros automáticos. Por este motivo existem duas etapas futuras essenciais para a melhoria da 

qualidade do SAH-Muriaé. A primeira é a utilização de sistemas de observação de precipitação especializados, 

como radares e satélites meteorológicos. As medições de precipitação por estes sistemas ainda podem ser 

otimizadas por pluviômetros, por meio de uma Análise Objetiva Estatística (Pereira Filho et al., 1998). A 

segunda etapa é a utilização de uma modelagem de transformação de chuva em vazão que permite uma maior 

antecedência de ocorrência dos eventos e precisão no cálculo das cotas futuras. 
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