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DEFINIÇÃO DA PLANÍCIE DE INUNDAÇÃO DAS CIDADES DE TERESINA 
- PI E TIMON – MA 

Claudio Damasceno de Souza 1; Roberto José Amorim Rufino Fernandes 2; Marco Aurélio Holanda 
de Castro 3 

ABSTRACT – The city of Teresina is located between the rivers Parnaíba and Poti. Being a river 

town is subject to extreme hydrological events. As a way of minimizing the damages resulting from 

these events, the Critical Events Alert System of the Parnaíba River Basin - SACE/Parnaíba was 

implemented by the Teresina CPRM, RETE / CPRM, in early 2016. In order to increase the safety of 

the beneficiary populations and considering that the confluence of the Poti River in the Parnaíba 

River creates variable runoff conditions that are difficult to predict, RETE/CPRM chose to calibrate 

a hydrodynamic model that would allow greater security in the evaluation of possible areas 

affected by riverside floods of the Parnaíba and Poti rivers in the urban areas of Teresina / PI and 

Timon / MA. The products resulting from the processing consist of shapefile polygons 

corresponding to the floodable areas associated with the expected maximum flows for Teresina 

Chesf - 34690000 and Fazenda Cantinho II - 34789000 stations for the return periods of 2, 5 and 10 

years. Despite the limitations, it is believed that the spots determined here are sufficiently precise 

to indicate to the competent bodies the areas most susceptible to flooding and that require 

greater attention in the implementation of structural measures of protection, occupancy control 

and planning of measures of the occurrence of critical flood events. 
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1 - INTRODUÇÃO  

O desenvolvimento da cidade de Teresina, capital do estado do Piauí, está diretamente 

ligado aos rios Parnaíba e Poti (MMA, 2006). Em 1985 foi registrado o maior evento de cheia na 

região, com a coincidência de grandes vazões de forma concomitante nos rios Parnaíba e Poti. Tal 

evento provocou extensas inundações na cidade, especialmente na região da confluência, dada a 

existência de uma zona carente de diques nas margens do rio Poti. A partir daí, novos diques 

foram construídos, bem como foram implantados reservatórios de retenção, comportas e 

estações elevatórias de águas pluviais de forma a minimizar os prejuízos com as eventuais cheias 

dos rios que banham a cidade. Apesar disso, a deficiência de estruturas de controle ainda 

existentes levaram a uma série de prejuízos associadas às inundações ribeirinhas nos dois últimos 

grandes eventos de cheias verificados na região nos anos de 2008 e 2009. 

Como forma de minimizar os prejuízos decorrentes destes eventos, foi implantado pela 

Residência de Teresina da CPRM, RETE/CPRM, no início do ano de 2016, o Sistema de Alerta de 

Eventos Críticos da Bacia do rio Parnaíba – SACE/Parnaíba, cujo alvo inicial são as cidades de 

Floriano/PI, Barão de Grajaú/MA, Teresina/PI, Timon/MA e Luzilândia/PI, a partir da previsão do 

comportamento do rio Parnaíba com antecedência entre 8 e 24 h. 

Visando ampliar a segurança das populações beneficiadas e considerando que a confluência 

do rio Poti no rio Parnaíba cria condições variáveis de escoamento de difícil previsão analítica, a 

RETE/CPRM optou por calibrar um modelo hidrodinâmico que permitisse uma maior segurança na 

avaliação das possíveis áreas afetadas pelas inundações ribeirinhas dos rios Parnaíba e Poti nas 

zonas urbanas das cidades de Teresina/PI e Timon/MA. 

2 - METODOLOGIA  

A metodologia proposta por CPRM et al. (2004) foi aplicada na zona urbana de Teresina-PI e 

Timon-MA envolvendo os rios Parnaíba e Poti, conforme mostrado na Figura 1. O rio Parnaíba foi 

modelado da estação fluviométrica Teresina (34690000), pertencente à Rede Hidrometeorológica 

Nacional, até a estação fluviométrica Fazenda Tamanduá, mantida pelo SACE/Parnaíba. Já o rio 

Poti foi modelado da estação fluviométrica ETE Alegria, também do SACE/Parnaíba, até a sua 

confluência no rio Parnaíba. 

2.1 - Levantamento de Dados 

Os dados utilizados na confecção das manchas de inundação foram obtidos: i) nas três 

estações hidrométricas pertencentes à Rede Hidrometeorológica Nacional (RHN) existentes na 

área e nas nove estações hidrométricas instaladas pelo projeto, totalizando 12 estações, 7 

localizadas no rio Parnaíba e 5 no rio Poti com, ao menos, dois registros de cotas linimétricas 

diárias por estação; ii) nos modelos digitais do terreno obtidos de restituição aerofotogramétrica e 
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de imagem de satélite e fornecidos, respectivamente, pela AGESPISA (Águas e Esgotos do Piauí SA) 

e contratado pela RETE/CPRM; iii) levantamentos batimétricos dos dois rios obtidos por 

campanhas de campo da CPRM. 

 
Figura 1 – Área de estudo com a elevação topográfica utilizada para a modelagem (fonte: autoria 

própria). 

2.2 - Dados Hidrológicos 

 Na área em estudo existem três estações fluviométricas pertencentes à RHN, entretanto, a 

modelagem da confluência dos rios de grande exige um monitoramento mais detalhado de suas 

calhas. Assim, foram instaladas pela RETE/CPRM, em março de 2011, 9 (nove) novas seções de 

réguas para o monitoramento complementar, sendo 6 estações no rio Parnaíba e 3 no rio Poti. 

Desta forma, no rio Parnaíba as estações utilizadas para o trabalho foram, de montante para 

jusante, Teresina (34690000), Gil Martins, Iate Clube, Encontro dos Rios, Barra das Pombas, 

Fazenda São Gonçalo e Fazenda Tamanduá. As estações do rio Poti são Fazenda Cantinho II 

(34789000), ETE Alegria, Teresina CEA (34800000), Casa do Meio Ambiente e Mocambinho. 

As estações de Teresina (34690000) e Fazenda Cantinho II (34789000), pertencentes à Rede 

hidrometeorológica Nacional, tiveram suas curvas-chave atualizadas para o estudo de análise de 

frequência e calibração do modelo hidráulico. As demais estações convencionais tiveram os níveis 
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utilizados para a calibração do modelo no maior evento desde a sua instalação em 2011. A estação 

Teresina CEA (34800000), do tipo fluviométrica e telemétrica, instalada em 2014, foi utilizada para 

complementação de dados de cotas linimétricas para a modelagem hidráulica. 

2.3 - Base de Dados Topográficos e Modelo Digital do Terreno 

A base de dados topográficos utilizada foi baseada em levantamento aerofotogramétrico 

fornecido pela AGESPISA (Águas e Esgoto do Piauí SA) que data de 2013, com curvas de nível de 

metro em metro. Como o levantamento não contemplou a margem esquerda rio Parnaíba, a 

CPRM contratou a elaboração de modelo digital de terreno-MDT da área de interesse a partir de 

imagens orbitais digitais de alta resolução. Devido a menor precisão do MDT obtido pelas imagens 

orbitais, ele foi utilizado apenas no preenchimento da informação dos locais faltantes no 

levantamento da AGESPISA. Já os canais dos rios foram representados a partir de 45 seções 

topobatimétricas, com o levantamento das margens sendo realizado com estação total e a 

batimetria obtida com equipamento acústico M9. Os trabalhos foram realizados durante os meses 

de setembro e outubro de 2017, onde cada seção foi georreferenciada com GPS geodésico. As 

seções levantadas estão localizadas na Figura 2.  

Unindo as informações topográficas resultantes das três fontes de dados foi construído o 

modelo digital do terreno empregado na modelagem. Os limites do MDT e as fontes de dados 

estão explicitados na Figura 3. 

  

Figura 2 – Localização das seções 

topobatimétricas (fonte: autoria própria) 

Figura 3 – Limite do MDT e origem dos dados 

(fonte: autoria própria) 
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2.4 - Definição das Vazões Máximas 

As análises de frequência têm como objetivo relacionar a magnitude dos eventos de cheias 

com sua frequência de ocorrência por meio da utilização de distribuições de probabilidades. O 

conhecimento da magnitude das enchentes que poderiam ocorrer com uma determinada 

frequência é importante para o planejamento do uso e ocupação do solo. 

Para a análise de frequência foram utilizadas as curvas-chaves disponibilizadas pela Agencia 

Nacional de Águas-ANA até o ano de 2014 e para os anos de 2015 a 2017 foram utilizadas as 

curvas revistas pela RETE apresentadas na Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Curvas-chaves das estações Teresina e Fazenda Cantinho II para os anos de 2015 a 2017 

Estação Validade 
Tipo de 
curva 

Parâmetros 
Amplitude (cm) 

a h0 n 

Fazenda Cantinho II 
(34789000) 

01/01/2015 a 31/12/2017 

Potência 

53,8056 0,01 2,611 1 a 59 

01/01/2015 a 31/12/2017 50,6874 0,15 1,662 59 a 620 

01/01/2015 a 31/12/2017 92,3598 1,74 1,600 620 a 1100 

Teresina (34690000) 
23/02/2014 a 31/12/2017 

Potência 
37,2920 -0,42 2,226 184 a 478 

23/02/2014 a 31/12/2017 12,2270 -0,20 2,981 478 a 800 

(fonte: autoria própria) 

 

Dentre as distribuições probabilísticas propostas por Tucci et al. (2002), aquela que melhor 

representou a relação entre a distribuição empírica e teórica foi a de Gumbel. Na Figura 4 é 

possível observar o ajuste visual da população de vazões diárias máximas anuais das estações de 

Teresina Chesf (34690000) e Fazenda Cantinho II (34789000) com tal distribuição teórica. Já a 

Tabela 2 apresenta as cotas linimétricas e respectivas altitudes esperadas nas estações Teresina e 

Fazenda Cantinho II para vários períodos de retorno segundo a distribuição de Gumbel. 

 

 
Figura 4 - Distribuição probabilística das vazões máximas médias diárias do rio Parnaíba em 

Teresina (34690000) e rio Poti na estação Fazenda Cantinho II, respectivamente, à esquerda e à 

direita (fonte: autoria própria). 
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Tabela 2 – Cotas linimétricas e altitudes esperadas nas estações Teresina e Fazenda Cantinho II 

para vários períodos de retorno segundo a distribuição Gumbel 

 
Teresina Fazenda Cantinho II 

PERÍODO DE 
RETORNO 

(ANOS) 

VAZÕES 
MÁXIMAS 

MÉDIAS DIÁRIAS 
(m³/s) 

COTA 
MÁXIMA 

(cm) 

ALTITUDE 
(m) 

VAZÕES 
MÁXIMAS 

MÉDIAS DIÁRIAS 
(m³/s) 

COTA 
MÁXIMA 

(cm) 

ALTITUDE 
(m) 

100 4585 710 59,07 4061,1 1238 68,33 

50 4139 686 58,83 3579,2 1157 67,52 

25 3690 659 58,56 3093,7 1072 66,67 

20 3544 650 58,47 2936,1 1043 66,38 

10 3084 619 58,16 2439,2 948 65,43 

5 2604 584 57,81 1921,2 841 64,36 

3 2223 553 57,5 1509,0 747 63,42 

2 1880 522 57,19 1138,9 655 62,50 

(fonte: autoria própria) 

2.5 - Modelagem Hidrodinâmica 

Para a modelagem hidrodinâmica foi empregado o software HEC-RAS, desenvolvido pelo 

Hydrologic Engineering Center (HEC), uma instituição ligada ao Institute for Water Resources do US 

Army Corps of Engineers. Tal programa possibilita a análise dos escoamentos em rios e canais 

abertos, permitindo a simulação de escoamento unidimensional em regime permanente e a 

propagação unidimensional em regime transitório (HEC-RAS, 2010). Também está disponível um 

suplemento, chamado HEC-GeoRAS, uma extensão GIS que fornece uma série de procedimentos e 

ferramentas para a preparação dos dados e a geração de resultados georreferenciados. 

As informações básicas para o Hec-RAS são os dados topográficos, o coeficiente de 

rugosidade (Manning), as condições de contorno (como curvas-chaves, cotas conhecidas, 

declividade do canal, etc).  

Para a modelagem hidrodinâmica do comportamento dos rios Parnaíba e Poti nas zonas 

urbanas das cidades de Teresina/Pi e Timon/MA foi realizada a simulação em regime transiente 

com a calibração do modelo realizada para o maior evento monitorado desde a implantação das 

nove seções de régua no perímetro urbano de Teresina, verificado em  28/01/2016. 

Após a calibração foi utilizado o regime permanente para a determinação das manchas de 

inundação para as situações combinadas dos períodos de retorno 2, 5 e 10 anos no rio Poti e 2, 5 e 

10 anos no rio Parnaíba, totalizando uma combinação de 9 (nove) manchas. Tal medida foi tomada 

dada a complexidade do sistema hidráulico formado pela confluência do rio Poti no rio Parnaíba, 

onde, dependendo das vazões verificadas, podem ser verificados remansos em um ou outro rio. 
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3 - RESULTADOS OBTIDOS 

Os produtos resultantes do processamento consistem em polígonos em formato shapefile 

correspondentes às áreas inundáveis associadas às vazões de pico esperadas para as estações 

Teresina Chesf – 34690000 para os períodos de 2, 5 e 10 anos e Fazenda Cantinho II – 34789000 

para os períodos de 2, 5 e 10 anos. Como forma de universalização do acesso à informação e de 

resguardo à população beneficiada, a CPRM divulga os resultados obtidos na plataforma web 

SACE, hospedada no site da CPRM, no endereço eletrônico 

http://www.cprm.gov.br/sace/index_manchas_inundacao.php#  

 
Figura 5 – Mancha de inundação para os períodos de retorno coincidentes nos dois rios de 2, 5 e 

10 anos (fonte: autoria própria). 

http://www.cprm.gov.br/sace/index_manchas_inundacao.php
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4 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho apresentou os resultados preliminares obtidos pela modelagem hidrodinâmica 

dos rios Parnaíba e Poti na zona urbana das cidades de Teresina/PI e Timon/MA, indicando as 

manchas de inundação associadas a diversos eventos com tempo de recorrência distintos. Tais 

resultados precisam ser ainda encarados com parcimônia dadas às limitações enfrentadas durante 

a sua elaboração, dentre as quais se destacam: 

 A ausência de eventos de maior magnitude após a implantação da rede de monitoramento 

fluviométrico instalada pela RETE/CPRM em ambos os rios na região de interesse a partir de 2011; 

 As limitações das informações topográficas, especialmente da área de Timon/MA, oriundas 

de um modelo digital de terreno obtido por meio de imagens orbitais em 2013. 

 Apesar das limitações, acredita-se que as manchas aqui determinadas, são suficientemente 

precisas para indicar aos órgãos competentes as áreas mais suscetíveis às inundações e que 

demandam uma maior atenção quanto à implantação de medidas estruturais de proteção, 

controle de ocupação e planejamento de medidas de contingenciamento quando da ocorrência de 

eventos críticos de cheias. 
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