
 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

CENTRO DE TECNOLOGIA 

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA HIDRÁULICA E AMBIENTAL 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA CIVIL  

 

 

RAQUEL JUCÁ DE MORAES SALES 

 

 

ESTUDOS HIDRÁULICOS E HIDROLÓGICOS DE AMORTECIMENTO DE 

CHEIAS DO RIACHO ALAGADIÇO, FORTALEZA, CE. 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZA 

2011 



ii 
 

RAQUEL JUCÁ DE MORAES SALES 

 

 

ESTUDOS HIDRÁULICOS E HIDROLÓGICOS DE AMORTECIMENTO DE 

CHEIAS DO RIACHO ALAGADIÇO, FORTALEZA, CE. 

 

 

 

 

 

 

Dissertação submetida à Coordenação do curso 

de Mestrado em Engenharia Civil, da 

Universidade Federal do Ceará como requisito 

parcial para a obtenção do grau de Mestre. 

Área de Concentração: Recursos Hídricos 

 

 

Orientador: Prof. Marco Aurélio Holanda de Castro, PhD 

 

 

 

FORTALEZA-CE 

2011 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S155e     Sales, Raquel Jucá de Moraes 

                  Estudos hidráulicos e hidrológicos de amortecimento de cheias do 

riacho Alagadiço, Fortaleza, CE. / Raquel Jucá de Moraes Sales, 

2011. 

                  103 f.; il.; enc. 

 

                  Orientador: Prof. Dr. Marco Aurélio Holanda de Castro 

    Dissertação (mestrado) – Universidade Federal do Ceará, Centro 

de Tecnologia, Departamento de Engenharia Hidráulica e 

Ambiental, Fortaleza, 2011. 

 

1. Recursos Hídricos. 2. Drenagem. I. Castro, Marco Aurélio 

Holanda de (orient.). II. Universidade Federal do Ceará – Programa 

de Pós – Graduação em Engenharia Civil. III. Título. 

 

CDD 627 



iii 
 

RAQUEL JUCÁ DE MORAES SALES 

 

ESTUDOS HIDRÁULICOS E HIDROLÓGICOS DE AMORTECIMENTO DE 

CHEIAS DO RIACHO ALAGADIÇO, FORTALEZA, CE. 

 

Esta Dissertação foi submetida como parte dos requisitos necessários para a obtenção do Grau 

de Mestre em Recursos Hídricos, outorgado pela Universidade Federal do Ceará, e encontra-

se à disposição dos interessados na Biblioteca Central da referida Universidade. 

A citação de qualquer trecho desta Dissertação é permitida, desde que seja feita de acordo 

com as normas da ética científica. 

 

Raquel Jucá de Moraes Sales 

 

Dissertação aprovada em 12/07/2011 

Examinadores: 

 

 

Prof. Marco Aurélio Holanda de Castro (Orientador), PhD 

Universidade Federal do Ceará 

 

Profª. Drª. Ticiana Marinho de Carvalho Studart 

Universidade Federal do Ceará 

 

Prof. Dr. José Sérgio dos Santos 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará 



iv 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aos meus,                                               

familiares, amigos e educadores pelo apoio, 

carinho e companheirismo, dedico. 



v 
 

AGRADECIMENTOS  

 

Minhas primeiras palavras são de agradecimento a Deus, por me permitir desfrutar de 

momentos inesquecíveis em minha trajetória acadêmica e que hoje me permite retribuir um 

pouco do que aprendi. 

 Em segunda importância a minha mãe, Dione Maria, por todo amor, zelo e incentivo 

nesta caminhada de luta e desenvolvimento. 

 Aos meus irmãos Larissa e Caio, pai, Shirley e parentes, pelo carinho e por acreditar 

no meu potencial. 

 Ao meu orientador Prof. Marco Aurélio Holanda de Castro, PhD, pela disponibilidade 

e orientação na realização deste trabalho, indispensáveis para a sua concretização. 

Ao Professor Dr. Mariano da Franca Alencar Neto pela paciência, consideração e 

aconselhamentos.  

Aos professores Drª. Ticiana Marinho de Carvalho Studart e Dr. José Sérgio dos 

Santos, por fazerem parte da minha banca examinadora, sinto-me honrada e grata. Aos demais 

professores por seu carinho, amizade e dedicação. 

 Aos meus queridos amigos, em especial ao Hudson Araújo Pinheiro, que fazem parte 

da minha vida, se fazendo presentes nos momentos de choro e alegria. 

 Por fim, a todos aqueles que de alguma forma contribuíram para a realização deste 

trabalho, deixo os meus votos de agradecimento. 

 

 

 

 

 



vi 
 

RESUMO 

 

Nos últimos anos, pesquisas que envolvem o tema drenagem urbana vêm introduzindo 

substancialmente a idéia do uso de modelos computacionais que simulam os picos de cheias 

das bacias hidrológicas e o comportamento hidráulico da rede de drenagem da bacia. Com o 

uso da modelagem hidráulico-hidrológica podem ser minimizados erros de dimensionamento 

de projeto, bem como otimizar o planejamento de obras de infra-estrutura com modelos mais 

detalhados e com menores incerteza, aumentando o nível de confiabilidade da obra. Assim 

sendo, nesta pesquisa foram escolhidos dois softwares, já bastante conceituados nos estudos 

de drenagem urbana, o HEC-HMS e o SWMM, para a análise das suas aplicabilidades no 

estudo hidráulico-hidrológico de amortecimento de cheias em uma das áreas críticas sujeitas a 

alagamento no município de Fortaleza. A área está localizada a oeste da cidade, e é delimitada 

pelas áreas de contribuição do riacho Alagadiço, que dá nome a bacia do estudo. 

Intencionando a atenuação dos picos de chuva da área, foram feitas simulações com e sem o 

uso de reservatórios de detenção para os tempos de recorrência de 20, 50 e 100 anos. Para 

tanto foram testados o uso de três reservatórios em possíveis pontos de acoplamento, onde 

foram feitas aplicações sem o uso de reservatórios, com o uso dos três reservatórios 

separadamente, em pares e em conjunto os três. Dos resultados, observou-se que apenas dois 

dos reservatórios obtiveram uma diminuição considerável para a minimização dos problemas 

de inundação da bacia do riacho Alagadiço, sendo obtida uma redução do pico de cheias de 

até 24%, segundo os resultados do HEC-HMS e 42% pelos dados do SWMM, utilizando os 

dois em conjunto. Por fim, confirma-se a credibilidade no uso das ferramentas 

computacionais HEC-HMS e SWMM em obras de infra-estrutura urbana, com níveis bastante 

relevantes de detalhamento da bacia. Este estudo é um passo inicial para o desenvolvimento 

de novos projetos de infra-estrutura como o uso de modelos computacionais hidráulico-

hidrológicos. 

 

Palavras-chave: Drenagem urbana, amortecimento de cheias, HEC-HMS, SWMM. 
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ABSTRACT 

 

Recently, engineering researches which deal with urban drainage are proposing the use of 

computational tools in order to anticipate peak discharges of watersheds and the hydraulic 

behavior of drainage network system. The use of hydrological and hydraulic computer 

modeling ensures the minimization of errors in the engineering design process, as well as an 

increase in quality of the drainage planning work.Therefore, the actual study uses two well 

know drainage computer codes HEC-HMS and SWMM to design structures to decrease 

discharge peaks in a watershed situated in a critical area of Fortaleza with respect to 

floods.This watershed is located west of the city of Fortaleza and at drains the Alagadiço 

stream, which is also the name of the basin. Computer simulation were performed using 

return periods of 20, 50 e 100 year with and without the presence of dams using both HEC-

HMS andSWMM.It was proposed three dams and they were simulated separately and 

altogether.Result of the simulation showed that the presence of only two dams, caused a 

significant decrease in flood peaks. According the HEC-HMS this reduction was 24%. 

According to SWMM, this reduction was 42%. This study is a contribution to the use of 

computer models in designing urban flood control structures. 

 

Keywords: Urban drainage, flood buffer, HEC-HMS, SWMM. 
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I  
 

    CONSIDERAÇÕES INICIAIS  

 

 

1.1 Introdução 

 

O acelerado processo de urbanizaçãoé um dos principais fatores responsáveis pelo 

agravamento dos problemas relacionados às inundações nas cidades.Uma vez que ocorre a 

impermeabilização do solo devidoà expansão do perímetro urbano, o aumento da periferia das 

cidades, a grande concentração populacional em pequenas áreas e os altíssimos custos do 

poder público em obras de drenagem urbana, os níveis de cheias aumentam.  

Seguindo a análisede Tucci (2008), na medida em que a cidade se urbaniza, em 

geral, ocorrem os seguintes impactos: 

  

a) Aumento das vazões máximas e da sua freqüência em virtude do aumento da 

capacidade de escoamento através de condutos e canais e impermeabilização 

das superfícies; 

b) Aumento da produção de sedimentos pela falta de proteção das superfícies e 

pela produção de resíduos sólidos (lixo); 

c) A deterioração da qualidade da água superficial e subterrânea, em razão de 

lavagem das ruas, transporte de material sólido e de ligações clandestinas de 

esgoto cloacal e pluvial; 

d) Devido à forma desorganizada como a infra-estrutura urbana é implantada, tais 

como: (a) pontes e taludes de estradas que obstruem o escoamento; (b) redução 

de seção do escoamento por aterros de pontes e para construções em geral; (c) 

deposição e obstrução de rios, canais e condutos por lixos e sedimentos; (d) 

projetos e obras de drenagem inadequadas, com diâmetros que diminuem a 

jusante, drenagem sem esgotamento, entre outros. 
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Outro problema relacionado às inundações é a ocorrência de eventos extremos 

com precipitações elevadas em um curto espaço de tempo. Após a implantação de uma 

cidade, o percurso caótico das enxurradas passa a ser determinado pelo traçado das ruas e 

acaba se comportando, tanto quantitativa como qualitativamente, de maneira bem diferente de 

seu comportamento original (CARDOSO NETO, 1998). Desta maneira, são necessárias 

técnicas alternativas ou compensatórias que controlem esses excedentes de água, evitando a 

sua transferência rápida para jusante e adequando-se às capacidades das canalizações. 

A importância das medições dá-se pela quantidade de informações sobre a 

severidade e freqüência da ocorrência de eventos extremos, pois com esse conhecimento 

podem-se evitar problemas como: erosão do solo, inundações em áreas rurais, prejuízo na 

agricultura e em projetos de obras hidráulicas, danos nos sistemas de drenagem, dentre outros 

(SURACI et al., 2009). 

Um plano que exija mudanças de cenários geológicos, econômicos ou 

tecnológicos, demanda novos processos de otimização, que possibilitem a obtenção de 

modelos mais detalhados, com menores incertezas e que diminuam o tempo de planejamento 

de projeto, como o uso de uma ferramenta de simulação, cadastro e análise.  

A modelagemdo processo de drenagem, por exemplo, permite verificar a 

coerência das informações disponíveis, a partir dos dados observados, gerando séries 

sintéticas, podendo ser utilizada como ferramenta de obtenção de dados em bacias não 

monitoradas. Qualquer fluxo de massa ou de energia no ciclo pode ser representado por um 

modelo matemático. Cada modelo é adequado em diferentes ambientes e sob diferentes 

condições, desta maneira, a escolha do modelo recai no conhecimento das bacias 

hidrográficas, do estudo hidrológico e objetivos do projeto. 

A drenagem urbana é uma plataforma integrada onde se pode trabalhar em 

conjunto o monitoramento, a programação visual e o sistema de planejamento e, combinando-

se a ferramentas computacionais de simulação, é capaz de ser desenvolvida uma plataforma 

com informações dinâmicas, cálculos e análise da rede.  

Os softwares que possuem recursos de modelagem hidrológica e hidráulica, tais 

como o Storm Water Management Model (SWMM) e o Hydrologic Modeling System (HEC-

HMS), com plataforma amigável e de fácil utilização, permitem definir relações entre os 
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elementos dos dados de projeto, sendo ferramentas atraentes para um Plano Diretor de 

Drenagem Urbana (PDDrU). 

Em termos de instrumentos de legislação, o PDDrU é um instrumento de gestão 

ambiental urbana que, integrado ao Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e aos 

interesses majoritários da sociedade, busca essencialmente planejar a distribuição da água em 

tempo e espaço, com base na tendência da ocupação urbana (MARQUES, 2006). Assim 

sendo, para a realização de um bom planejamento urbano se faz necessário o conhecimento de 

fatores que influenciam o funcionamento hidrológico da bacia em estudo, utilizando-se 

modelos hidráulico-hidrológicos que auxiliam neste processo, desde que existam dados 

confiáveis de monitoramento. 

Na intenção de facilitar projetos de drenagem na obtenção de resultados mais 

detalhados de projetos, o presente estudo analisa a aplicabilidade dos softwares HEC-HMS e 

SWMM, comparando os seus níveis de detalhamento da bacia. Para tanto, foi realizado o 

estudo hidráulico-hidrológico de amortecimento de cheias no riacho Alagadiço, Fortaleza, 

CE, como alternativa de mitigar a ocorrência de pico de cheias. 

 

1.2 Objetivo 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

Analisar a aplicabilidade das ferramentas computacionais HEC-HMS e EPA 

SWMM 5, em estudos de drenagem urbana, comparando os seus níveis de detalhamento da 

bacia. 

1.2.1 Objetivo Específico 

Realizar o estudo hidráulico-hidrológico de amortecimento de cheias no riacho 

Alagadiço, Fortaleza, CE, obtendo as vazões máximas referentes aos períodos de retorno de 

20, 50 e 100 anos e analisando a viabilidade da construção de reservatórios na bacia, como 

alternativa de mitigar a ocorrência de pico de cheias. 

 



 

II 
 

         FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

 

O desordenado e concentrado crescimento populacional urbano é considerado um 

dos grandes problemas mundiais eé responsável por praticamente todos os entraves da infra-

estrutura urbana, em particular no que se refere à drenagem das águas pluviais. Essa 

concentração tem sido realizada de forma pouco planejada e acelerada, provocando uma série 

de mudanças no ambiente (MARTINS E SOUZA, 2005). 

Em resposta às intensas alterações nos recursos hídricos, como solução 

minimizadora ou até preventiva de possíveis impactos relacionados à água, foram criadas as 

redes de drenagem urbana. 

 

2.1 Drenagem Urbana 

 

Para Cardoso Neto (1998), drenagem é o termo empregado na designação das 

instalações destinadas a escoar o excesso de água, seja em rodovias, na zona rural ou na 

malha urbana. O sistema de drenagem, por sua vez, faz parte do conjunto de melhoramentos 

públicos e, de acordo com os estudos de Pereira (2009), tem sido um dos maiores desafios dos 

planejadores e administradores dos grandes centros urbanos do mundo. 

Ramos (1998) diz que a drenagem de uma área urbanizada é a interceptação e/ou 

captação dos escoamentos superficiais de áreas urbanas desprovidas de infra-estrutura para 

estes fins. Segundo Pompeo (1999), o sistema de drenagem urbana é: 
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O conjunto de medidas que têm como finalidade a minimização dos 

riscos aos quais a sociedade está sujeita e a diminuição dos prejuízos 

causados pelas inundações, possibilitando o desenvolvimento urbano 

da forma mais harmônica possível, articulado com as outras atividades 

urbanas, e tem como objetivo assegurar trânsito de pedestres e 

veículos; diminuir os prejuízos causados por inundações e 

empoçamentos, protegendo as pessoas e seus bens; proteger obras, 

edificações, vias públicas e preservar fundos de vale; controlar 

erosões; possibilitar o desenvolvimento urbano de forma harmônica, 

articulada e sustentável. (POMPEO, 1999). 

 

Os sistemas de drenagem urbana são essencialmente sistemas preventivos de 

inundações. A velocidade do processo de adensamento e urbanização, a precariedade da infra-

estrutura existente, associada à falta de planejamento urbano e a carência de recursos, são 

fatores que dificultam projetos de drenagem. 

Fernandes (2002) afirma em seu estudo que, quando um sistema de drenagem não 

é considerado desde o início da formação do planejamento urbano, é bastante provável que 

esse sistema, ao ser projetado, revele-se, ao mesmo tempo, de alto custo e deficiente. Assim 

sendo, é conveniente que a área urbana seja planejada de forma integrada, através de uma 

equipe multidisciplinar composta por urbanistas, economistas, sociólogos, paisagistas, 

engenheiro hidráulico entre outros, compatibilizando demais planos regionais, estaduais ou 

federais com planos de desenvolvimento urbano. 

Para a implementação de padrões de controle, que busquem uma visão de 

desenvolvimento sustentável no ambiente urbano, um plano urbanístico deverá conter, em sua 

expansão, um Plano Diretor de Drenagem Urbana (PDDrU), instrumento de gestão ambiental 

urbana que busca planejar a distribuição da água em tempo e espaço de acordo com a 

tendência da ocupação das cidades.  Em cada PDDrU devem ser desenvolvidos itens em 

consistência com objetivos secundários como recreação pública, limpeza, proteção pública e 

recarga subterrânea (ASCE, 1992). 

O PDDrU tem como principal objetivo criar mecanismos de gestão de infra-

estrutura urbana, relacionados com o escoamento das águas pluviais, dos rios e arroios em 

áreas urbana, tendo em vistaa diminuição de perdas econômicas e o melhoramentoda 
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qualidade do ambiente e condições de saneamento, dentro de princípios econômicos, sociais e 

ambientais definidos pelo Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental. 

A drenagem urbana não se restringe aos aspectos puramente técnicos impostos 

pelos limites restritos à engenharia, pois compreende o conjunto de todas as medidas a serem 

tomadas que visem à atenuação dos riscos e dos prejuízos decorrentes de inundações as quais 

a sociedade está sujeita. Desta maneira, um plano diretor deve possibilitar a identificação das 

áreas a serem preservadas e a seleção das áreas possivelmente adquiridas pelo poder público 

antes da sua ocupação, bem comotratar de assuntos como a caracterização do 

desenvolvimento de uma área, vazões e volumes máximos, utilização de reservatórios para o 

amortecimento de cheias(critérios de dimensionamento, tamanhos, localização, condições de 

escoamento), regulamentações pertinentes e planejamento da drenagem urbana em etapas.  

As diretrizes básicas para o planejamento de projetos de drenagem urbana devem 

abranger, além dos aspectos sociais e econômicos, os aspectos hidrológicos e hidráulicos, 

tendo em vista os pontos que se seguem: 

 

Planejamento hidrológico 

 Critérios de projeto; 

 Chuvas de projeto; 

 Subdivisão da bacia em áreas hidrologicamente homogêneas; 

 Parâmetros morfológicos característicos das subbacias; 

 Cálculo de vazões máximas e/ou hidrogramas de cheias; 

 Estudo de reservatórios de detenção. 
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Planejamento hidráulico 

 Critérios de projeto; 

 Dimensionamento de seções transversais das obras de canalização; 

 Estabelecimento do perfil longitudinal final das obras; 

 Características preliminares das singularidades e obras especiais; 

 Cálculo de linhas d'água; 

 Análise hidráulica e estabelecimento da configuração final das 

singularidades e obras especiais; 

 Projeto hidráulico dos reservatórios de detenção. 

 

Em conformidade com estas diretrizes, as metodologias utilizadas em estudos de 

drenagem urbana seguem, na maioria dos casos, o procedimento ilustrado na Figura 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1 – Metodologia de um projeto de drenagem urbana. 

Fonte: Adaptado de TUCCI e PORTO, 1995. 

 

Os sistemas de drenagem são classificados de acordo com suas dimensões, em 

Sistemas de Micro-drenagem, também denominados de Sistemas Iniciais de Drenagem, e de 

Macro-drenagem (VAZ FILHO, 2000). As torrentes originadas pela precipitação direta sobre 

ASPECTOS  
SÓCIO-ECONÔMICOS  

ASPECTOS METEOROLÓGICOS  
(Tormentas de Projeto) 
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ASPECTOS HIDRÁULICOS 
(Dimensionamento das Estruturas)  

 

ASPECTOS HIDROLÓGICOS/ 
PEDOLÓGICOS  

(Escoamento Superficial)  
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as vias públicas desembocam nas bocas de lobo situadas nas sarjetas. Estas torrentes (somadas 

à água da rede pública proveniente dos coletores localizados nos pátios e das calhas situadas 

nos topos das edificações) são escoadas pelas tubulações que alimentam os condutos 

secundários, a partir do qual atingem o fundo do vale, onde o escoamento ocorre, mesmo que 

não haja um curso de água perene (FCTH, 1999). O escoamento no fundo do vale é o que 

determina o Sistema de Macro-Drenagem e o sistema responsável pela captação da água 

pluvial e sua condução até o sistema de macro-drenagem é denominado Sistema de Micro-

drenagem. 

Por definição, explanado pelo Centro de Estudos e Pesquisas de Administração 

Municipal de São Paulo - CEPAM (2006), entende-se como: 

 

Micro-drenagem: O conjunto de técnicas a serem aplicadas para a contenção e o 

controle do escoamento superficial das águas de chuva nas áreas dos lotes e dos loteamentos. 

São mecanismos simples, classificados como não estruturais, cuja missão é a de controlar as 

vazões. 

Macro-drenagem:O conjunto de soluções de engenharia formado por sistemas de 

captação pluvial, composto de obras estruturais que objetivam o encaminhamento das águas 

pluviais para os córregos e rios. A macro-drenagem favorece o escoamento e não a infiltração. 

 

Geralmente, os projetos de esgotamento pluvial são elaborados para drenar a água 

de um determinado loteamento, não sendo ampliada a capacidade da macrodrenagem, 

acarretando o aumento da probabilidade da ocorrência de enchentes, com perdas sociais e 

econômicas. Uma vez que os impactos relacionados ao aumento da vazão máxima sobre o 

restante da bacia não sãoavaliados, é gerada uma sobrecarga da microdrenagem sobre a 

macrodrenagem, fazendo-se necessário o estudo de amortecimento de cheias. 

Um sistema de drenagem não pode ser construído de maneira isolada dos diversos 

subsistemas que constituem a organização das atividades urbanas, fazendo parte de uma rede 

complexa devendo, portanto, ser articulado. 

2.2 Amortecimento de cheias 
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A drenagem urbana tem sido desenvolvida dentro de premissas estruturais onde os 

impactos são transferidos de montante para jusante sem nenhum controle de suas fontes. No 

escoamento esse processo tem provocado aumento da freqüência das enchentes e entupimento 

dos condutos e canais por sedimentos e a degradação da qualidade da água. 

A impermeabilização e canalização levam a vazões cada vez maiores e à adoção 

de métodos que atenuem os picos dessas vazões, permitindo compatibilizar os efluentes com a 

capacidade de escoamento da rede de drenagem natural ou artificial existente a jusante. 

Reservatórios de amortecimento vêm sendo implantados há décadas em todo o 

mundo como forma de reduzir os efeitos negativos dos impactos urbanos sobre os diversos 

aspectos hidrológicos.Cidades como Dallas, Seattle, e Elburn nos Estados Unidos, Adelaide e 

Camberra na Austrália, utilizam os reservatórios de amortecimento, Figuras 2.2 e 2.3, 

possibilitando a redução de vazões de pico a valores compatíveis com os encontrados antes da 

ocorrência da urbanização(Fonseca et al., 2006).Tomaz (2002) aponta que a cidade de Seattle, 

em Washington, tem mais de 2000 reservatórios de detenção em edifícios multifamiliares e 

comerciais e 2500 unidades residenciais. 

 

 

Figura 2.2 – Lagoa de detenção para eventos de chuva em Porto of Seattle, após o evento é descarregada para o 

lago Miller. Ao fundo, acesso ao Aeroporto SeeTac. 

Fonte: Disponível em: http://www.kingcounty.gov/. 

 

http://www.kingcounty.gov/
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Figura 2.3 – Retenção de água de chuva para mitigar efeito da erosão Bega Vale Shire, Austrália. 

Fonte: Disponível em: http://www.envcomm.act.gov.au/.  

 

No Brasil, vêm-se adotando reservatórios de detenção como medida não 

convencional no controle de inundações urbanas. Nascimento e Baptista (1998) expõem em 

seu estudo que reservatórios de amortecimento aparecem como uma solução compensatória 

aos efeitos da urbanização, na medida em que permitem a redistribuição temporal e a 

atenuação dos fluxos, ainda que não os excedentes de volume. 

Sabendo que o amortecimento de cheias é função da capacidade de 

armazenamento do reservatório, tem-se como principal característica a redução das vazões 

máximas ocorridas nos eventos de cheia. Uma onda de cheia ao transitar por um reservatório 

sofre um efeito de amortecimento. O reservatório ao reter parte da vazão afluente faz com que 

a vazão da saída seja menor que a vazão de entrada e também defasada em relação à vazão de 

entrada. 

Nesta nova conjuntura, uma importante concepção é o desenvolvimento de 

parques e áreas de proteção/conservação como políticas urbano-ambientais, coordenando o 

uso sustentável do ambiente urbano (TORRES, 2002).  

Pinto e Pinheiro (2000) expõem soluções, Figuras 2.4, 2.5 e 2.6, para minimizar 

pico de cheias defendendo idéias voltadas à infiltração da águas superficiais para o solo: 

 

 

 

http://www.envcomm.act.gov.au/
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 Pequenos reservatórios em 

condomínios, parques e escolas, 

Figura 2.4; 

 

 

 

Figura 2.4- Ilustração de métodos para amortecimento de cheias. 

Fonte: (FEAM, 2006). 

 

 

 Não-pavimentação das ruas  

ou pavimentos permeáveis, Figura 2.5; 

 

 Figura 2.5 – Ilustração de métodos para 

amortecimento de cheias. 

Fonte: (FEAM, 2006). 

 

 Parques e áreas gramados, Figura 2.6; 

 

Figura 2.6 – Ilustração de métodos para amortecimento de cheias. 

Fonte: (FEAM, 2006). 

 

 Medidas de apoio à população, sistema de alerta, de evacuação e de 

atendimento à comunidade atingida; 

 Programa de educação ambiental; 

 Implantação de interceptores de esgotos, viabilizando futuro tratamento. 
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Pereira (1998) apresenta uma proposta de sistema automático de alerta contra 

enchente, o qual consiste do monitoramento do nível dos cursos d'água e da precipitação, com 

emissão de alertas automáticos transmitidos diretamente das estações telemétricas a serem 

instaladas. Uma vez dado o alerta da ocorrência de um nível anormal deve-se fazer a 

evacuação da região a ser afetada, para se minimizar danos sociais e materiais. 

Na Região Metropolitana de Fortaleza observa-se a ocupação indevida da rede de 

drenagem, devido à proliferação de favelas nas margens dos cursos d’água. Esse processo 

vem acarretando enchentes e assoreamento dos cursos d’água causado pela remoção da 

cobertura vegetal e pelo lançamento de lixo e outros dejetos nesses ambientes (MENESCAL 

et al., 2001). 

Uchôa e Anastácio (2007), representantes do movimento para a elaboração do 

dossiê de denuncia e agressão à última área verde da região oeste de Fortaleza, discorrem em 

sua reportagem que praticamente toda a área de proteção e preservação do açude João Lopes e 

riacho Alagadiço está afetada pela poluição proveniente das ocupações irregulares, deposição 

de lixo domiciliar e comercial, despejo de esgoto domiciliar, hospitalar, industrial e 

comercial. Segundo os autores, a qualidade das águas do açude e do riacho encontra-se 

comprometida pelos efluentes lançados em alguns pontos das galerias de águas pluviais e pela 

degradação de suas margens. 
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2.3 Bacia Hidrográfica do Riacho Alagadiço 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.7– BaciaHidrográfica do Riacho Alagadiço. 

Fonte: Google Earth, 2011/ Imagens fotográficas de 2009. 

 

A bacia hidrográfica do riacho Alagadiço, Figura 2.7,abrange os corpos hídricos 

Açude João Lopes e o riacho Alagadiço,ambos inseridos no Plano Diretor de Fortaleza como 

Área de Proteção Ambiental – APA. Criado pelo Decreto municipal Nº 4630/76 de 

30/01/1976, está localizado, na Av. Sargento Hermínio,oPólo de Lazer classificado como 

Zona de Preservação Paisagística e Área de Recuperação Ambiental, compreendendo cerca de 

4ha de terra, de acordo com os dados apresentados por membros do Movimento pela 

Revitalização do Pólo de Lazer/bosque da Av. Sargento Hermínio. 

As águas do riacho Alagadiço são escoadas à Foz do rio Ceará através dos 

afluentes Maranguapinho e Sangradouro do Açude Santo Anastácio. O Polo de Lazer da 
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av.Sargento Hermínio é a maior área verde ainda existente na bacia hidrográfica do riacho 

Alagadiço, mas parte dessa área verde foi invadida (THEOPHILO, 2006). O autor afirma que 

essa ocupação foi produzida pela própria Prefeitura de Fortalezapor volta de 2004. Na figura 

2.8 pode-se visualizar o provável local de nascente do riacho. 

 

 

Figura 2.8 –Provávellocal de nascente do riacho Alagadiço, que 

deixa pequenos rastros da sua existência, mormente canais de 

drenagem urbana (THEOPHILO, 2006). 

Fonte: Google Earth, 2011/ Imagens fotográficas de 2009. 

 

Em relação à estrutura física do Polo de Lazer, considera-se em bom estado a 

pavimentação em ladrilhos hidráulicos, a pista de skate, a pista de bicicross e a quadra 

esportiva. Já os bancos, caixas de areia e boa parte dos postes de iluminação, que não recebem 

manutenção, então em estado crítico, sem levar em consideração os banheiros públicos que 

foram demolidos por motivos de descaso e vandalismo. 

A área da bacia é arborizada por plantas nativas e exóticas tais como mangueiras, 

coqueiros e cajueiros, árvores densas e de grande porte. No contorno do riacho Alagadiço 

encontram-se vegetações arbustivas de mata fechada e pantanosa, apresentando o quadro de 

uma área assoreada e degradada. 
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Na área de zoneamento da bacia existem ocupações irregulares que merecem 

estudosde desapropriação de terreno, sendo considerada como a pior delas, o estacionamento 

do North Shopping sobre o próprio riacho Alagadiço.  Theophilo (2006) comenta sobre os 

embargos municipais da Superintendência Estadual do Meio Ambiente (SEMACE) que não 

foram respeitados e informações verbais da Prefeitura de Fortaleza, da SEMACE e do 

Ministério Público Estadual para a retirada do estacionamento.  

Praticamente toda a área de proteção e preservação do açude João Lopes e riacho 

Alagadiço está afetada pela poluição proveniente das ocupações irregulares, deposição de lixo 

domiciliar e comercial, despejo de esgoto domiciliar, hospitalar, industrial e comercial 

(UCHÔA e ANASTÁCIO, 2007). 

No local, há uma obra parada desde outubro de 2008. Aguiar (2011) explica que a 

previsão era fazer a reforma geral no espaço e construir um anfiteatro, equipamentos para 

ginástica, brinquedos, construção de duas quadras de areia, reforma do campo de futebol e 

implantação de nova iluminação. O autor comenta que entidades, moradores e usuários lutam 

pela revitalização e preservação da área verde que integra o trecho nº 01 do Projeto do Parque 

Rachel de Queiroz. 

 

O bosque é a única área de preservação situada na região da Secretaria 

Executiva Regional (SER) I, além de ser a maior área verde na bacia 

hidrográfica do riacho Alagadiço. Parte dessa área está muito 

degradada e já sofreu várias ocupações. Na proposta da obra, quase 

dois terços da arborização existente seria removida para dar lugar ao 

ginásio. Criado por decreto municipal em 1976, o bosque localiza-se 

oficialmente no bairro do São Gerardo/Alagadiço e possui área de 

39.259,53 m2 (4ha), caracterizando-se como Zona de Preservação 

Paisagística.Comentário do Professor José Sales (UFC). Jornalista 

Eliomar de Lima – 04/08/2007 - O POVO. 

 

Uma vez ocorrida à impermeabilização do solo da bacia do riacho Alagadiço 

devido aos fatores já mencionados anteriormente, e ainda às constantes agressões a área por 

deposição de entulho, edificações no curso do rio, lançamento de cargas primárias de esgotos 

domésticos, bem como a diminuição das galerias e cursos d’água e, principalmente e a 

redução das marginais do riacho, indispensáveis na drenagem das águas pluviais, resulta no 
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aumento do volume de escoamento das águas da chuva, mesmo que seja mantido o mesmo 

regime pluviométrico, gerando vários pontos de alagamento na Bacia. 

Além disso, a falta de mecanismos legais e administrativos eficientes, que dão 

suporte a correta gestão dos processos de urbanização, como o caso das enchentes urbanas e a 

concepção inadequada da maioria dos projetos de drenagem urbana, contribuem para o 

agravamento do problema. 

O volume do escoamento superficial é determinado por uma série de fatores 

hidrológicos tais como o tipo de cobertura vegetal, a quantidade de água precipitada, 

infiltração, retenção superficial, dentre outros. Ao serem implantadas obras de drenagem, que 

alteram os padrões de escoamento das águas, deve-se ser feito os cálculos hidrológicos dando 

especial atenção aos hidrogramas de cheias.  

No planejamento de obras de infra-estrutura, a utilização de ferramentas 

computacionais para a manipulação de cálculos hidrológicos e hidráulicos se mostra bastante 

eficaz, empregando equações matemáticas que representem os processos hidrológicos como a 

transformação dos dados pluviométricos em vazão e o escoamento da água em superfície e 

rede de drenagem. A despeito das dificuldades na representação matemática de alguns 

processos físicos e da necessidade da discretização de processos contínuos, os modelos 

matemáticos têm a vantagem de permitir a geração de resultados para diferentes situações 

com alta velocidade de resposta (Tucci, 1998). 

 

2.4Modelagem hidráulico-hidrológica para estudos de amortecimento de 

cheias 

 

Para diagnosticar problemas nos sistemas de microdrenagem e macrodrenagem, 

com propostas de soluções para diferentes cenários futuros, são utilizados os modelos 

matemáticos de simulação hidráulica-hidrológica no desenvolvimento de estudos de uma 

bacia hidrográfica. 

A modelagem na drenagem urbana se propõe a analisar e verificar diversas 

condições de funcionamento dos sistemas de drenagem, bem como a avaliação de todas as 
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respostas da bacia, como parte da estratégia e planejamento detalhado do sistema, avaliação 

da poluição, gerenciamento operacional, controle em tempo real e análise de interação entre 

sub-bacias (MAKSIMOVIC, 2001). 

De acordo com Cadier et al. (1987), modelo hidrológico é a representação de 

algum objeto ou sistema numa forma ou linguagem de fácil acesso e uso, com o objetivo de 

entendê-lo e buscar suas respostas para diferentes entradas. Modelos hidrológicos com 

embasamento físico são de grande valia para interpretação e análise de problemas localizados 

ou em domínios com dados topográficos e de parâmetros hidráulicos confiáveis (SANTOS, 

2009).  

Na modelagem hidrológica, tem-se o ciclo hidrológico de uma bacia como o 

sistema representativo do comportamento de um processo hidrológico, ou conjunto de 

processos, em um determinado intervalo de tempo. Tucci (1998) orienta a aplicação de 

modelos hidrológicos: 

 

 Os parâmetros dos modelos podem variar de acordo com as características 

das bacias, como também podem ser influenciados pela vazão de saída por 

outras condições (condições iniciais de umidade antecedente, perdas 

iniciais, entre outros). 

 

 O ajuste do modelo é realizado com o objetivo de retratar apenas os 

períodos específicos de um determinado local e o modelo de ajuste não tem 

compromisso com ajuste de outras condições da bacia hidrográfica. 

 

 Os eventos devem ser selecionados com o objetivo de representar as 

condições de prognósticos desejadas, escolhendo os eventos que melhor 

representem essa condição, dois ou três, evitando um prognóstico 

tendencioso. 

 

De acordo com Tucci (1998), os modelos hidrológicos chuva-vazão possuem 

parâmetros que caracterizam o sistema, entretanto, alguns destes parâmetros representam 

abstrações da realidade, o que dificulta suas medições.  Nestes casos, o ajuste dos valores dos 
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parâmetros é realizado por meio de processos de calibração, com base em informações 

hidrológicas já existentes. 

Na modelagem hidrológica do processo de transformação de chuva em 

vazão,escolhe-se o modelo que melhor representa o comportamento da bacia hidrográfica, a 

partir da definição dos valores dos parâmetros que permitem serem aproximados aos dados 

observados. Para obter valores ótimos dos parâmetros do modelo, utiliza-se a técnica da 

calibração, na qual os valores dos parâmetros são modificados pelo usuário através de uma 

técnica numérica, objetivado encontrar uma boa concordância entre os valores simulados e os 

valores observados das variáveis de saída (BRAVO et. al. 2007). 

Dada a estrutura do modelo e a estimativa dos parâmetros, tem-se que a validação 

é o processo de determinação do comportamento do modelo, para determinadas condições de 

entrada de dados, por comparação da resposta do modelo com diferentes situações observadas 

(BECK, 1987). Desta maneira, pode-se dizer que a validação confirma a fidelidade do modelo 

calibrado para com o sistema original. 

Os modelos hidrológicos vêm se desenvolvendo tanto para pequenas bacias, que 

buscam representar com maior precisão, e de forma distribuída, os processos hidrológicos; e 

modelos para grandes bacias, que tratam de forma empírica a distribuição dos parâmetros em 

grandes áreas.  

A apresentação visual dos resultados obtidos durante o processo de calibração 

resulta de grande utilidade durante essa etapa da modelagem hidrológica. Ainda resulta 

sumamente importante para fins didáticos, permitindo aos alunos compreenderem com maior 

facilidade os diversos conceitos envolvidos no processo de calibração de modelos chuva-

vazão. 

A Tabela 2.1 apresenta a recomendação dos métodos para determinação de cheias 

de projeto de acordo com a área de drenagem da bacia hidrográfica conforme a metodologia 

de Naghettini (1999). 
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Tabela 2.1 – Métodospara determinação de cheias de projeto de acordo com a área de drenagem da bacia 

hidrográfica. 

Área da Bacia (km²) Métodos Aplicados 

< 2,6 Método Racional 

2,6 –260 Hidrograma Unitário, Métodos estatísticos 

261 – 5.200 Hidrograma Unitário, Métodos estatísticos 

< 5.200 Métodos estatísticos, Simulação de Vazões 

Fonte: Adaptado de Naghettini (1999). 

 

Existem diferenças entre modelos hidrológicos e modelos hidráulico-hidrológicos, 

onde os primeiros são modelos matemáticos que definem os hidrogramas de projeto através 

de dados pluviométricos, possibilitando a análise estatística de ocorrência de cheias, já os 

segundos simulam o escoamento da água na superfície da bacia, nos rios, canais e 

reservatórios. 

Enquanto os modelos hidrológicos visam fundamentalmente à obtenção do 

hidrograma de cheia na saída do exutório de uma bacia, os modelos hidráulico-hidrológicos 

buscam a compreensão dos processos hidráulicos e hidrológicos que ocorrem no interior da 

bacia, possibilitando a quantificação de variáveis de importância para a análise e a tomada de 

decisão (SANTOS, 2009). 

Em projetos de aproveitamento de recursos hídricos, drenagem urbana e controle 

de enchentes, exige-se a quantificação dos processos hidrológicos, fazendo com que 

engenheiros desenvolvam métodos quantitativos que expliquemestes processos. 

Ramos (1999) abordam que um dos tipos de estudo hidrológico é aquele que têm 

por objetivo fornecer as vazões máximas a serem adotadas em projetos de obras hidráulicas, 

bem como determinar hidrogramas quando o interesse for dimensionar reservatórios de 

amortecimento de cheias. Canholi (2005) explica que este estudo apresenta uma correta 

estimativa do pico de vazão, além de ser de fundamental importância na determinação dos 

volumes associados.  

A dificuldade em se obter dados de séries de vazões, impede,muitas vezes, a 

aplicação de métodos diretos de estimativa de vazão em bacias hidrográficas. Assim sendo, o 
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cálculo deve ser feito de forma indireta a partir de dados pluviométricos e através de modelos 

matemáticos de transformação de chuva em vazão (FENDRICH, 2008). Ferramentas 

computacionais amplamente utilizadas em estudos hidrológicos, cuja aplicação se destina a 

transformação chuva-vazão, determinando hidrogramas sintéticos e dados de volume de cheia 

esperado e pico de vazão em função da chuva, são o Hydrologic Modeling System do 

Hydrologic Engineering (HEC-HMS) e o EPA's Storm Water Management Model (SWMM). 

 

2.5 Ferramentas computacionais de modelagem hidráulico-hidrológica 

 

Segundo Gontijo (2007), a determinação de cheias é um processo complexo por 

se tratar de um fenômeno natural e por envolver diversos fatores intervenientes. 

A previsão de cheias em longo prazo se baseia na estatística de ocorrência de 

níveis no passado e permite estabelecer os níveis de cheia para alguns riscos escolhidos 

(HELLER & PÁDUA 2006). Vale salientar que esta previsão, em largo período, quantifica a 

possibilidade da ocorrência de enchentes sob dados estatísticos, sem precisão de cálculos.  

Ferreira et. al. (2007) apontam a previsão de cheias como medida não-estrutural a 

fim de reduzir os prejuízos gerados na ocorrência freqüente destes fenômenos utilizando a 

modelagem matemática como um dos procedimentos metodológicos para simulação e 

previsão destes eventos hidrológicos. A utilização da modelagem para a simulação destes 

eventos extremos pode auxiliar na tomada de decisão imediata (Christofoletti, 1999). Assim, a 

partir do alerta da iminência de uma enchente com sua cota máxima de alcance pré-

determinada, a população a ser atingida pode ser removida das áreas inundáveis com 

antecedência, reduzindo os prejuízos com perdas materiais (BOTH, et. al. 2008). 

Os modelos matemáticos, dentre os quais se inclui o HEC-HMS (MACEDO, 

2010), utilizado para modelar processos de chuva-vazão em bacias hidrográficas, podem ser 

classificados segundo os critérios de USACE-HEC (2000) e Gontijo(2007): quanto à forma de 

representação dos dados (discretos ou contínuos); quanto à concentração espacial dos 

processos hidrológicos (concentrados ou distribuídos); quanto ao tipo de relação entre as 

variáveis (empíricos ou conceituais); e, quanto ao tipo de variáveis utilizadas na modelagem 

(estocásticos ou determinísticos). 
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2.5.1 HEC-HMS 

 

Desenvolvido pelo Centro de Engenharia Hidrológica do Corpo de Engenheiros 

do Exército dos Estados Unidos (USACE – U.S. Army Corps of Engineers) (USACE-HEC, 

2008), esta ferramenta computacional simula processos de precipitação em bacias 

hidrográficas, incluindo rios de abastecimento de água, hidrologia da bacia de inundação e de 

bacias hidrográficas urbanas ou naturais de escoamento de pequeno porte. A partir do 

comportamento hidrológico da bacia, este modelo gera hidrogramas, informações de volume 

deflúvio e vazões de pico e tempo de escoamento, podendo ser amplamente utilizado em 

drenagem urbana, impacto de urbanização, dimensionamento de vertedores em barragens, 

etc.A Figura 2.9 ilustra o ambiente computacional do HEC-HMS. 

 

Figura 2.9 – Ambiente computacional do HEC-HMS. 

 

O programa caracteriza um ambiente de trabalho completamente integrado, 

incluindo banco de dados, utilitários de entrada de dados, motor de cálculo e comunicação de 

resultados de ferramentas.  

Segundo Macedo, 2010, o HEC-HMS é um modelo matemático: 
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 Discreto; 

 Concentrado; 

 Empírico/conceitual; 

 Determinístico.  

 

A Tabela 2.2 apresenta os modelos matemáticos em que o HEC-HMS está 

inserido. 

 

Tabela 2.2 – Classificação de modelos matemáticos com ênfase no HEC-HMS. 

Categoria Descrição do Modelo 

Discreto ou 

Contínuo 

 

Um modelo é dito contínuo quando os fenômenos são contínuos no tempo, e 

discreto em caso contrário. A maioria dos sistemas hidrológicos é contínuo, 

porém são representados por modelos discretos. Esta distinção se aplica 

essencialmente nos processos de escoamento superficial da bacia. Um modelo 

discreto simula um único evento de chuva, cuja duração pode variar de 

algumas horas a alguns dias. Um modelo contínuo simula um período mais 

longo, prevendo o comportamento da bacia tanto durante a chuva como entre 

os eventos de precipitação. A maioria dos modelos incluídos no HEC-HMS 

são discretos. 
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Concentrado ou 

Distribuído 

Um modelo é concentrado quando não leva em conta a variabilidade espacial 

(esta é representada por um único valor médio) e utiliza somente o tempo 

como variável independente. É aplicado em bacias pequenas, onde a 

distribuição espacial das variáveis não compromete os resultados do estudo. 

Um modelo édito distribuído quando as variáveis e parâmetros do modelo 

dependem do espaço e/ou do tempo. Somente o modelo distribuído permite 

estudar a variabilidade do comportamento físico de diferentes partes do 

sistema. O HEC-HMS envolve basicamente modelos concentrados, com 

exceção do ModClark. 

 

 

Empírico ou 

Conceitual 

 

Modelo conceitual é aquele cujas funções utilizadas na sua elaboração 

consideram formulações físicas parametrizáveis e/ou empíricas e, portanto, 

pelo menos um parâmetro exige calibração. Os modelos empíricos (caixa-

preta) são aqueles que ajustam os valores calculados aos dados observados 

através de funções que não têm nenhuma relação com os processos físicos 

envolvidos. São úteis e simples, porém pouco robustos, pois são específicos 

para situação em que foram aferidos. O HEC-HMS inclui ambos os modelos. 

Por exemplo, o hidrograma unitário de Snyder é empírico, pois o modelo é 

ajustado com dados observados de chuva e vazão. Já o modelo de onda 

cinemática é conceitual, pois é baseado nos fundamentos do escoamento 

superficial em águas rasas. 

 

Determinístico ou 

Estocástico 

Esta é uma das principais classificações dentro da simulação hidrológica. Se a 

chance de ocorrência das variáveis é levada em conta, e o conceito de 

probabilidade é introduzido na formulação do modelo, o processo e o modelo 

são ditos estocásticos (variáveis aleatórias). De outro lado, se a probabilidade 

de ocorrência das variáveis envolvidas no processo é ignorada, o modelo e o 

processo são ditos determinísticos. Nos modelos determinísticos existe uma 

relação direta entre causa e efeito, ou seja, a entrada define a saída do sistema. 

Todos os modelos incluídos no HEC-HMS são determinísticos. 

Fonte: USACE-HEC, 2000. Adaptado por MACEDO, 2010. 
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O modelo hidrológico HEC-HMS possui interface gráfica e várias características 

que o tornam amigável. Com uma interface gráfica que permite ao usuário uma circulação 

contínua entre as diferentes partes do programa, os hidrogramas produzidos pelo HEC-HMS 

podem ser utilizados diretamente ou em conjunto com outro software para estudos de 

disponibilidade de água, drenagem urbana, previsão de fluxo, o impacto da urbanização 

futura, o projeto do vertedouro do reservatório, redução de dano de inundação, a 

regulamentação da planície de inundação e operação de sistemas. 

Segundo Milde et. al. (2002), este modelo, por sua vez, possui algumas limitações 

tais como:As simulações devem preferencialmente referir-se a eventos de chuvas extremos 

individuais, devido ao fato de não ser feita nenhuma previsão para recuperação da umidade do 

solo durante períodos sem precipitação; Os resultados do modelo são em termos de descarga. 

A engenharia hidrológica vem se beneficiando consideravelmente com o 

desenvolvimento de programas que implementam algoritmos para a quantificação de 

processos hidrológicos, como é o caso do HEC-HMS (TAVARES & CASTRO, 2005). 

 

2.5.2EPA SWMM 

 

Outro modelo que possui um pacote bastante completo, uma vez que propõe 

resolver problemas qualitativos e quantitativos do escoamento gerado em áreas urbanas é o 

EPA's Storm Water Management Model (SWMM). 

O EPA's Storm Water Management Model (SWMM) foi desenvolvido pela U.S. 

EPA (Enviromental Protection Agency) entre 1969 e 1971, após essa data sofreu diversas 

atualizações.Este modelo é utilizado em planejamento de projetos relacionados ao escoamento 

de águas pluviais, esgotos e outros sistemas de drenagem nas áreas urbanas.  

Em execução, o SWMM oferece um ambiente integrado para edição de estudo dos 

dados de entrada, executando simulações hidrológicas, hidráulicas e gerando resultados de 

diferentes maneiras como sistema de transporte, mapas e gráficos de séries temporais e 

tabelas, gráficos, perfis e análise de freqüências estatísticas. Na ilustração a seguir, Figura 

2.10, pode-se visualizar o ambiente computacional do SWMM 5. 



25 
 

 

Figura 2.10 – Ambiente computacional do EPA SWMM 5. 

 

Responsável por vários processos hidrológicos que produzem escoamento 

superficial de áreas urbanas, o SWMM inclui variáveis no tempo de chuva, evaporação de 

águas superficiais, acumulação de neve e degelo, interceptação de armazenamento, infiltração 

de chuvas, percolação de água infiltrada nas camadas subterrâneas, interfluxo entre as águas 

subterrâneas e o sistema de drenagem, reservatório não-linear de encaminhamento do 

escoamento superficial e redução do escoamento.  

Este software contém ainda um conjunto flexível de recursos de modelagem 

hidráulica, com uma plataforma bastante amigável e de fácil utilização.O grupo de recursos 

hídricos da UFPE (2007) aponta os seguintes tópicos sobre a utilização do programa: 
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2.5.2.1 Objetivos do Software 

 

 Dimensionamento do sistema de Drenagem Urbana para controle de 

Inundações; 

 Efeito qualitativo no sistema através de poluentes; 

 Sensibilidade quanto aos componentes do ciclo hidrológico de bacias como 

infiltração, evaporação e escoamento superficial; 

 

2.5.2.2 Dados de entrada 

 

 Dados de Precipitação; 

 Área de Contribuições: Declividade Média, Área, Percentual Permeável do 

Solo, entre outros; 

 Poços de Visita: Cotas, Profundidade, entre outros; 

 Tubulações: Seção, Diâmetro, Comprimento, entre outros; 

 Aqüíferos, poços de bombeamentos, entre outros; 

 

2.5.2.3 Capacidades do Software 

 

Hidrológicas 

 

 

 Simulação do processo chuva-vazão na bacia em estudo; 

 Cálculo da infiltração para as camadas não-saturadas do solo; 

 Acumulação e fusão de neve na bacia; 

 Evaporação. 
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Hidráulicas 

 

 Simulação do fluxo na rede; 

 Modelagem de elementos especiais: reservatórios de detenção, 

estações de bombeamento, vertedores, entre outros; 

 Utilização do Método da Onda Cinemática ou Onda Dinâmica para 

propagação do fluxo na rede de drenagem. 

 

Segundo Garcia (2005) o SWMM foi o primeiro modelo computacional para 

análises quali-quantitativas associadas ao escoamento gerado em áreas urbanas. Huber e 

Dickinson (1992) apresentam a estrutura do modelo em nove blocos ou módulos, sendo 

quatro computacionais e cinco de serviços, sem contar os módulos de execução. Segue a 

Figura 2.11 com a representação destes módulos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.11 – Relação entre os módulos estruturais do modelo SWMM. Adaptado de Garcia, 2005. 

 

 

 

 

Bloco 

Executive 

Bloco Graph 

Bloco Combine 

Bloco Rain 

Bloco Temperature 

Bloco Statistics 

Blocos de Serviço 

Bloco Extran 

Bloco Storege/Treatment 

Bloco Runoff 

Bloco Transport 

Blocos computacionais 

(simulação) 
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O emprego do SWMM para avaliação da qualidade do escoamento pluvial nas 

cidades brasileiras é promissor, comenta o Grupo de Recursos Hídricos - GRH da 

Universidade Federal de Pernambuco - UFPE (2007), mas requer um melhor conhecimento e 

monitoramento dos processos e das variáveis constituintes das dinâmicas qualitativa e 

quantitativa das redes. O grupo explica que a partir da calibração e validação para situações 

brasileiras, onde as pesquisas nesse sentido devem ser incentivadas, o modelo SWMM tem 

boas condições de ser uma ferramenta bastante útil para diagnósticos, prognósticos e 

definições a respeito da qualidade das águas. 

 

2.6Estudos hidrológicos 

 

A vazão máxima de um rio está associada à probabilidade de um valor ser 

igualado ou superado (risco de ocorrência). A estimativa desta vazão, como também a 

determinação do hidrograma de projeto, têm importância decisiva nos custos e na segurança 

dos projetos de engenharia, sendo muito utilizados na previsão de enchentes e nos projetos de 

obras hidráulicas.  

O cálculo de vazão máxima pode ser estimado com base em ajuste de 

distribuições estatísticas, quando existem dados históricos de vazão, em regionalização de 

vazões e em precipitações, quando não existem dados ou a série é pequena. As precipitações 

são transformadas em vazões através de modelos matemáticos. 

Geralmente, bacias hidrográficas de áreas urbanas não possuem dados observados 

de vazões, podendo ser estimadas vazões extremas com base na regionalização de vazões ou 

dados de precipitações. 

Nesse caso, a vazão de projeto, ou vazão estimada com determinada freqüência de 

ocorrência, é determinada com base no conhecimento das curvas Intensidade-Duração-

Frequência (IDF), que é uma das ferramentas mais utilizadas na prática de engenharia de 

recursos hídricos (GOULART et. al., 1992). 

 Segundo Bertoni e Tucci (2001), para a determinação das curvas IDF, usam-se os 

dados obtidos de pluviógrafos. Estes equipamentos permitem conhecer a intensidade das 
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chuvas em intervalos de tempo, entretanto, os dados pluviográficos não estão facilmente 

disponíveis. Uma das possíveis alternativas é utilizar séries de dados de precipitação máxima 

diária anual da área de estudo hidrológico, que seja representativa, estacionária e homogênea 

(BRUSA, 2004). A partir destas séries, são obtidas as alturas de chuva com intervalos de 

tempo subdiários (DAMÉ, 2001). Desta maneira, a partir de registros pluviométricos, têm-se 

a relação entre as alturas de precipitação, em função da duração de desagregação e o período 

de retorno, que originam as curvas IDF.  

Assim sendo, as séries históricas de precipitações pluviométricas são submetidas 

às análises estatísticas a fim de se identificar o modelo probabilístico que apresenta melhor 

ajuste dos dados. Dentre alguns dos modelos de distribuição de eventos extremos máximos 

ajustados estão Gumbel, Log-Normal, Pearson e Log-Pearson III. Para selecionar a 

distribuição mais adequada aos valores observados de precipitação pluvial, é escolhida a 

distribuição que apresenta o menor erro padrão da estimativa (GOULART et al, 1992). Em 

seqüência, são calculados os dados de precipitação. 

 

2.6.1 Precipitação 

 

O fator ―precipitação‖ é principal elemento de entrada do sistema de uma bacia 

hidrográfica, uma vez que a partir desta variável são formadas outras variáveis do sistema, a 

exemplo o escoamento superficial e a infiltração.  

Para calcular a precipitação média de uma superfície qualquer, é necessário 

utilizar as observações dos postos dentro dessa superfície e nas suas vizinhanças. Os métodos 

mais utilizados para o cálculo da chuva média são o método da Média Aritmética, método de 

Thiessen e método das Isoietas.  

Nos cálculos de precipitações máximas são analisadas estatisticamente as 

precipitações observadas nos postos pluviométricos verificando a freqüência de ocorrência 

destas chuvas de pico, sendo estimados os períodos de retorno, ou tempo de recorrência (T), 

intervalo de tempo estimado de ocorrência de um determinado evento em anos. O T é 

definido por: 
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                                               Equação 2.1. 

T: Tempo de recorrência, anos; 

P: Probabilidade de um evento ser superado. 

 

Para dimensionar uma estrutura hidráulica, é imprescindível a determinação da 

chuva de maior intensidade em uma dada freqüência. Existem, no entanto, equações de chuva 

peculiares a localidades específicas, que são obtidas a partir dos registros pluviográficos. 

Estas equações são fundamentadas de acordo com a seguinte equação: 

 

  
   

      
                                         Equação 2.2. 

T: Tempo de recorrência, anos; 

t: duração, em minutos;  

B, b, c, d: constantes, adimensionais; 

i: intensidade, mm/h. 

 

As equações de chuva para a cidade de Fortaleza (PAIVA e PAIVA, 2001), 

podem ser aplicadas pelas Equações 2.3 e 2.4 a seguir, onde a intensidade é determinada pela 

duração da chuva e período de retorno estabelecido. 

 

  
             

         
 , para t ≤ 120min                       Equação 2.3. 

 

  
           

         
 , para t ˃ 120min                       Equação 2.4. 
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Em cidades, cuja equação da chuva ainda não foi estabelecida, faz-se a utilização 

de outros métodos de determinação de chuvas intensas. Taborga Torrico (1974) propôs um 

método, através do qual é possível determinar os valores de precipitações intensas numa 

Bacia Hidrográfica para estimar alturas de chuvas com durações inferiores ao período de 24 

horas, sendo suficientes os dados de séries pluviométricas.  

Este método tem como base a divisão de isozonas, zonas gráficas, onde a 

estimativa é feita levando-se em conta as relações entre as precipitações de 1 hora e 24 horas, 

bem como entre as de 1 hora e 6 minutos.Verificada a isozona em que a bacia está inserida, 

encontroa-se os valores de R expostos, para cada período de retorno estudado. 

Na aplicação do método de Taborga Torrico é transformada a precipitação 

máxima diária em precipitação máxima de chuva de duração de 24 horas calculada através da 

Equação 2.5: 

 

           á    á                                    Equação 2.5. 

P24h: precipitação máxima de uma chuva de 24 horas; 

Pmáx. diária: média das chuvas máximas diárias sobre a bacia. 

 

Com os resultados de R calcula-se a precipitação máxima para 1 hora de duração 

(P1h) e a precipitação máxima para a duração de 6 minutos (P6min), conforme a aplicação das 

Equações 2.6 e 2.7: 

 

                                                  Equação 2.6. 

P1h: precipitação máxima de uma chuva de 1 hora; 

R: percentagem em relação à isozona na bacia. 
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                                               Equação 2.7. 

P6min: precipitação máxima de uma chuva de 6minutos; 

P24h:precipitação máxima de uma chuva de 24 horas; 

 

Por fim determina-se o gráfico, em escala logarítmica, com as alturas de chuva 

para 6 minutos, 1 hora e 24 horas para cada período de retorno. 

A partir dos dados diários de precipitação das características do solo, da cobertura 

vegetal e da umidade antecedente do solo, podem ser estimados os dados de escoamento 

superficial. 

 

2.6.2 Cálculos de escoamento superficial 

 

O escoamento superficial pode ser dividido em 2 componentes: o escoamento 

superficial direto ―surface runoff‖ e o escoamento base ou subterrâneo. O primeiro, em 

especial, gerado pelo excesso de precipitação que escoa sobre a superfície, é denominado de 

precipitação efetiva, aquela que efetivamente contribui para o escoamento superficial, estando 

diretamente relacionados com o dimensionamento de reservatórios hidráulicos. 

 

Para estudar o escoamento superficial, são utilizados diversos métodos que 

fornecem a vazão máxima de uma bacia ou o volume total escoado na superfície. Nesta 

categoria destaca-se o método do hidrograma unitário triangular, desenvolvido pelo 

Departamento de Conservação de Solo (Soil ConservationService, atualmente 

NaturalResources Conservation Service – NRCS), que requer a determinação da vazão de 

pico e do tempo em que ela ocorre.  

Os hidrogramas são representações gráficas da vazão que passam por uma seção 

em função do tempo. O hidrograma unitário triangular do NRCS compõe os seguintes 

parâmetros: 
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2.6.2.1 Tempo de concentração 

 

O tempo necessário para o alcance do equilíbrio de escoamento superficial, 

correspondente à duração da trajetória da partícula de água que demora maior tempo para 

atingir a seção é chamado de tempo de concentração, Equação 2.8: 

 

       (
  

  
)
     

                                 Equação 2.8. 

∆H= desnível médio do talvegue, em m; 

L= comprimento do talvegue, em Km; 

tc= tempo de concentração, em minutos. 

 

2.6.2.2Tempo de pico 

 

Tempo de pico é o tempo entre o início da chuva e o pico do hidrograma 

(Tucci,1993). Determina-se o tempo de pico (tp) aplicando a Equação 2.9. 

 

                                                Equação 2.9. 

tp = tempo de pico, em horas; 

tr = tempo de duração da chuva, em horas; 

tc = tempo de concentração, em horas. 
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2.6.2.3 Tempo de base 

 

O tempo de base é o tempo de duração do escoamento superficial direto, gerado 

pelo excesso de precipitação que escoa sobre a superfície do solo. Calcula-se o tempo de base 

a partir da Equação 2.10: 

                                             Equação 2.10. 

tb = tempo de base, em horas; 

tp = tempo de pico, em horas. 

 

2.6.2.4Time Lag (tempo de retardo) 

 

O Time Lag, Equação 2.11, é definido como o intervalo de tempo até que a vazão 

comece a se elevar devido às perdas iniciais e ao tempo de deslocamento da água. Este é um 

dado de entrada fundamental na determinação de hidrogramas no HEC-HMS. 

 

                                            Equação 2.11. 

tlag = tempo de retardo, em minutos; 

tc = tempo de concentração, em minutos. 

 

2.6.2.5Vazão de pico 

 

Para calcular a vazão de pico do hidrograma unitário triangular, referente a 

precipitação de 1 mm sobre a área da bacia, em quilômetros quadrados, é aplicada a Equação 

2.12. 
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                               Equação 2.12. 

P = precipitação efetiva = 1 mm; 

A = área da bacia, em km²; 

tp = tempo de pico, em horas; 

qp = vazão de pico, em  m³/s. 

 

A representação do hidrograma por meio de um triângulo permite a obtenção de 

uma série de relações que constituem a base da maioria dos métodos de hidrogramas 

sintéticos. Desta maneira, após a determinação de todos os parâmetros que compõem o 

hidrograma do NRCS, o gráfico representativo é dado conforme ilustrado na Figura 2.12 a 

seguir. 

 

 

Figura 2.12 – Hidrograma triangular do Natural Resources Conservation Service. 

 

2.6.2.6Capacidade máxima da camada superior do solo 

 

Outro parâmetro significativo no uso de modelos computacionais para o cálculo 

de hidrogramas é a capacidade máxima da camada superior do solo em função do Curve 
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Number (CN). Este parâmetro está relacionado com as condições médias de umidade 

antecedente, sendo calculado através da Equação 2.13 abaixo. 

 

   
     

  
                                      Equação 2.13. 

 

S = capacidade da camada superior do solo, em mm; 

CN = parâmetro referente ao uso do solo. 

Caso a bacia apresente diversos tipos de solo e de ocupação, deve-se adotar o 

valor de CN obtido a partir da média ponderada dos coeficientes correspondentes às áreas 

homogêneas. Alternativamente, pode-se separar a bacia em áreas permeáveis e impermeáveis 

e calcular o CN ponderado (VENDRAME e LOPES, 2005).  

No estudo, efetua-se a distribuição dos quatro grupos de solos – A, B, C e D – de 

acordo com a classificação proposta pelo NRCS, correspondendo aos diferentes 

comportamentos hidrológicos, em termos da capacidade de produção de escoamento à 

superfície do terreno. Onde (PORTELA et. al., 2000): 

 

Grupo A – Solos dando origem a baixo escoamento superficial potencial e a 

elevada infiltração, mesmo quando totalmente encharcados. 

Grupo B – Solos que apresentam infiltração moderada quando totalmente 

encharcados. 

Grupo C – Solos com baixa infiltração quando totalmente encharcados. 

Grupo D – Solos dando origem a elevado escoamento superficial potencial, 

apresentando taxas de infiltração muito reduzidas quando totalmente encharcados 

(não ocorrentes na bacia hidrográfica do rio Maior). 

 

Encontram-se os valores de CN para bacias urbanas e suburbanas submetidas a 

condições médias de umidade dos diferentes tipos de solos identificados para cada bacia 
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específica. Na Tabela 2.3 estão classificados os tipos de solos encontrados no estado do 

Ceará, ilustrados na pesquisa de Luna (2000), em destaque aqueles pertencentes à bacia do 

riacho Alagadiço, e na Tabela 2.4 estão os valores de CN para bacias urbanas e suburbanas 

conforme a literatura de Tucci (1998). 

 

Tabela 2.3 – Tipo de solos identificados no Ceará. 

Solos do Ceará Classificação do NRCS 

Areias Quartzosas Distróticas A 

Areias Quartzosas Marinhas A 

Brunizem Avermelhado C 

Bruno Não Cálcico C 

Cambissolo  C 

Latossolo Vermelho-Amarelo B 

Latossolo Vermelho-Amarelo Eutrófico B 

Planossolo Solódico D 

Podzólico Vermelho-Amarelo B 

Podzólico Vermelho-Amarelo Eutrófico B 

Rogossolo C 

Solonchak D 

Solonetz Solodizado D 

Solos Aluviais B 

Solos Indiscriminados de Mangues D 

Solos Litólicos Eutróficos D 

Solos Litólicos Eutróficos e Distróficos D 

Terra roxa Estrutura Similar B 

Vertissolo 
C 

Fonte: Adaptado de Luna (2000). 
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Tabela 2.4 – Valores de CN para o uso e condições do solo em bacias urbanas e suburbanas. 

Tipos de uso do solo Condições de superfície 

Tipos de solos 

A B C D 

Zonas cultivadas 
Sem conservação do solo 

Com conservação do solo 

72 

62 

81 

71 

88 

78 

91 

81 

Pastagens - 68 79 86 89 

Terrenos baldios 
Boas condições 

Más condições 

39 

68 

61 74 

86 

80 

89 79 

Prado Boas condições 30 58 71 78 

Bosques ou zonas florestais 
Cobertura ruim 

Cobertura boa 

45 

25 

66 

55 

77 

70 

83 

77 

Espaços abertos, relvados, parques 

campos de golfe, cemitérios. 

Com relva em mais de 75% da área 

Com relva de 50% a 75% da área 

39 

49 

61 74 

79 

80 

84 69 

Zonas comerciais e de escritórios - 89 92 94 95 

Zonas industriais - 81 88 91 93 

Zonas residenciais: Lotes (m²) 

<500 

1000 

1300 

2000 

4000 

% média impermeável 

65 

38 

30 

25 

20 

 

77 

61 

57 

54 

51 

 

85 

75 

72 

70 

 

90 

83 

81 

80 

79 

 

92 

87 

86 

85 

84 68 

Parques de estacionamentos, telhados, 

viadutos, etc. 
- 98 98 98 98 

Arruamentos 

Asfaltados e com drenagem de águas 

pluviais 

Paralelepípedos 

Terra 

98 

 

76 

72 

98 98 

 

89 

87 

98 

 

91 

89 

 

85 

82 

Fonte: Adaptado de Tucci (2006). 
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2.6.2.7Vazões de pico a partir da modelagem hidráulico-hidrológica 

 

O SWMM possui um módulo que permite a simulação quali-quantitativa das 

águas escoadas numa bacia e a propagação do fluxo até os elementos da rede de drenagem, 

processando suas rotinas com base nos dados de precipitação. Na análise de uma bacia, a 

simulação pode ser feita com reservatórios e sem reservatórios, de maneira tal que o 

escoamento superficial é representado pela combinação das equações de Manning e da 

continuidade(PROSAB, 2007), conforme a Equação 2.14 que se segue. 

 

  

  
   

 

  
      

                                        Equação 2.14. 

 

W = largura representativa da bacia (m); 

n = coeficiente de rugosidade de Manning (s/m
1/3

); 

A = área da bacia (m²); 

I = declividade da bacia, (m/m); 

yp = altura do armazenamento por depressão (m); 

i = intensidade de precipitação efetiva (m/s); 

y = profundidade da água no reservatório (m); 

t = tempo (s). 

 

 

A equação diferencial pode ser resolvida para valores desconhecidos, através do 

processo iterativo de Newton-Raphson, (GARCIA E PAIVA, 2006). 

Segundo Portela (2006), as perdas de precipitação para o escoamento consistem 

na diferença entre a precipitação total associada a um dado acontecimento de chuva e sua 

correspondente precipitação efetiva. Para o cálculo da precipitação efetiva, recorre-se 

freqüentemente ao modelo do hidrograma unitário e aos modelos de infiltração. 
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O modelo hidrológico do SWMM utiliza as equações completas de Saint-Venant, 

no estudo dos escoamentos variáveis com superfície livre que ocorrem em cursos de água 

naturais. Estas equações constituem a formulação matemática dos princípios fundamentais da 

Hidráulica (ENSINAS, 2009). 

As equações de Saint-Venant baseiam-se nas leis da conservação da massa 

(equação da continuidade), Equação 2.15, e na equação da conservação da quantidade do 

movimento fundamentada na 2ª lei de Newton, Equação 2.16 (MELLER, 2004).  

 

  

  
  

  

  
   

Equação 2.15. 

  

  
  

 (
  

 
)

  
   (

  

  
)           

Equação 2.16. 

Q – vazão (m
3
/s);   

A – secção do escoamento (m
2
);   

y – altura do escoamento (m);   

g – aceleração da gravidade (m
2
/s);   

x – distância na direção do escoamento (m);   

t – tempo (s);  

I – declive do leito (m/m);   

If – declive da linha de energia (m/m). 

 

Já o modelo HEC-HMS inclui o método das perdas do número de escoamento 

(CN) do Natural Resources Conservation Service (NRCS), para transformação de 

precipitação em escoamento superficial. As equações do NRCS, já vistas anteriormente são 

utilizadas para os cálculos dos hidrogramas neste modelo de simulação.  
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Este método determina a chuva excedente, ou seja, a parcela da chuva que 

efetivamente escoará superficialmente pela bacia, estabelecendo uma relação empírica entre a 

capacidade de armazenamento da bacia e o CN.  

Com o uso destes dois softwares pode-se fazer um estudo aprofundado de 

drenagem de uma área, onde são gerados dados de vazão a partir de dados de precipitação. 

Vale lembrar que os dois softwares são ferramentas computacionais que vem sendo utilizada 

com bastante freqüência, já sendo consolidados quando aos seus usos na modelagem 

hidráulico-hidrológica de bacias urbanas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III 
 

              METODOLOGIA  

 

 

Objetivando determinar as vazões máximas de projeto, bem como estabelecer os 

hidrogramas para analisar o efeito de possíveis reservatórios de detenção na bacia do riacho 

Alagadiço, que servirão como medida mitigadora para o amortecimento de cheias,a 

metodologia foi desenvolvida a partir das diretrizes de projetos de drenagem urbana. Para 

tanto, seguiu-se os critérios:  

 

 Dados específicos da bacia; 

 Captação dos dados pluviométricos da bacia; 

 Cálculo da média das precipitações máximas da bacia; 

 Definição dos períodos de retorno que serão estudados; 

 Cálculo das distribuições temporais das precipitações máximas esperadas; 

 Estabelecimento dos pontos de alagamento do terreno; 

 Definição dos possíveis locais para o acoplamento de reservatórios de 

amortecimento de cheias; 

 Por fim, a obtenção dos dados de escoamento superficial em relação às 

precipitações máximas, verificando a minimização de impactos devido à 

alocação dos possíveis reservatórios de amortecimento de cheias. 

 

Na aplicação e desenvolvimento do estudo hidrológico foram utilizados, como 

ferramenta de modelagem, os softwares HEC-HMS e EPA SWMM 5, seguindo o esquema 

metodológico apresentado da Figura 3.1: 
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Figura 3.1: Esquema da metodologia de estudo. 

 

3.1Definição da bacia hidrográfica do Alagadiço 

 

Para a caracterização da bacia hidrográfica, foram localizadas as divisões político-

administrativas, identificando os núcleos urbanos pertencentes à bacia;feito o zoneamento, 

descrevendo e mapeando a sua caracterização física;a planialtimetria, identificando a 

morfologia e a hidrografia da bacia apontando como vales, montanhas, várzeas etc.;a 

topologia,descrevendo os diferentes tipos de solos encontrados na área;e demais aspectos 

relevantes.  

 

 

Definição da bacia 

hidrográfica do Alagadiço 

Cálculos hidráulico-

hidrológicos da bacia 

Análise dos 

resultados 

AutoCAD 
2009 

EPA SWMM 
5 

Modelagem dos dados 

hidráulico-hidrológicos da bacia HEC HMS 

Inserção de informações 

cartográficas 

Processamento do 

modelo hidrológico 

Geração do 

modelo de estudo 
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3.1.1 Especificidade da bacia do riacho Alagadiço 

 

Abacia do riacho Alagadiço, Figura 3.2, pertencente à bacia hidrográfica do rio 

Ceará, através da sub-bacia do rio Maranguapinho, está inserida em sua totalidade, no lado 

oeste da cidade de Fortaleza. Em seu extremo norte está situada a rua Eng. João Nogueira, 

bairro Álvaro Weyne, latitude 3º42’45,91’’S e longitude 38º33’36,10’’W, em seu extremo sul 

encontra-se a Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental - EMEIF Adroaldo Teixeira 

Castelo, na rua Alagoas, bairro Planalto do Pici, latitude 3°45'19,98"S e longitude 

38°34'31,85"W, no extremo oeste localiza-se a rua Manuel Nunes, bairro Antônio Bezerra, 

latitude 3°44'20,48"S  e longitude 38°35'20,37"W, e no extremo leste a av. Domingos 

Olímpio,  bairro Rodolfo Teófilo, latitude 3°44'13,82"S e longitude 38°32'37,34"W.  

O riacho Alagadiço, onde as áreas verdes são poucas e dispersas, serve de 

sangradouro para o Açude João Lopes, Bairro Éllery, percorrendo vários quilômetros até 

chegar ao Parque Genibáu. Em seu trecho compreende as ruas Mozart Gondim, Estefânia 

Mendes, Olavo Bilac e Eretides Martins, próximo à Avenida Bezerra de Menezes 

(THEOPHILO, 2006). O autor cita que o padrão mais comum da calha de escoamento do 

riacho é constituído por sedimentos alúvio-eluvionares, da deposição fluvial, sendo 

considerado, portanto, como terreno de várzea.  
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Figura 3.2: Localização Hidrográfica da bacia do riacho Alagadiço. 
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No curso do riacho resta pouca mata ciliar, predominando em suas margens 

vegetação arbóreo-arbustiva. Ao longo do seu trecho, são comuns espécies frutíferas como 

mangueiras, coqueiros e cajueiros. Na área não urbanizada existe um trecho com mata 

fechada e uma grande área pantanosa caracterizando uma vegetação arbustiva e de forragem. 

Para caracterizar o tipo de solo da área e encontrar o Curve Number da bacia do riacho 

Alagadiço, foi feita uma subdivisão da área, Figura 3.3, e definido o CN para cada sub-área. 

Por fim foi efetuada a média ponderada para definir o CN da bacia. 

 

 

Figura 3.3: Uso do solo na bacia do riacho Alagadiço. 
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3.2Geração do modelo topográfico, morfológico e de solo 

 

A bacia hidrográfica foi definida com o uso do AutoCAD, um software do tipo 

CAD (Computer Aided Design), ou Desenho Auxiliado por Computador. Os estudos 

cartográficos foram desenvolvidos basicamente a partir de cartas topográficas da 

Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), digitalizadas em escala 

1:100.000 e com curvas de nível a cada 40 metros, e cartas topográficas da Secretaria de Infra 

Estrutura de Fortaleza (SEINF), específicas de Fortaleza, com escala de 1:5000sobre as quais 

foi definida a localização do barramento, delimitação da área da bacia hidrográfica e demais 

parâmetros, Tabela 3.1, utilizando a compensação de áreas nos cálculos de declividade da 

bacia. 

 

Tabela 3.1 –Características físicas da bacia hidrográfica do riacho Alagadiço. 

Parâmetros de estudo Dados Un. 

Área 8,56 Km² 

Perímetro 23.485,30 m 

Coeficiente de compacidade 2,25 Adimensional 

Fator de forma 0,78 Adimensional 

Elevação máxima 22 m 

Elevação mínima 6 m 

Comprimento do rio principal 3.310,75 m 

Declividade do rio principal 0,48 % 

Declividade média da bacia 0,59 % 
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3.3Cálculos hidráulico-hidrológicos da bacia 

 

Para a captação dos dados pluviométricos, foram localizadas as estações 

pluviométricas próximas à bacia, verificando apenas a estação pluviométrica localizada dentro 

do Campus Universitário do Pici, na Estação Meteorológica do Departamento de Economia 

Agrícola, da Universidade Federal do Ceará (UFC), sob coordenadas geográficas 3° 44’ S de 

longitude e 38° 34’ W de latitude.As medições foram realizadas entre os anos 1919 e 2010. 

Outra estação pluviométrica que se encontrava bem próxima a do Pici, é a Estação 

Meteorológica da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (FUNCEME), sob 

coordenadas 03° 43’ S de latitude e 38° 33’ W de longitude. Contudo, além desta estação se 

encontrar inativa atualmente, ela oferece realidades microclimáticas distintas da estação 

pluviométrica do Pici, portanto não foi avaliada no estudo.Xavier (1996) explica que,se 

imaginando um plano cartesiano, formado pelas vias Av. Mister Hull e Bezerra de Menezes 

(eixo x), perpendicular às vias Av. Parsifal Barroso e Av. Humberto Monte (eixo y), a estação 

da FUNCEME estaria no que seria o segundo quadrante, e a estação Pici no terceiro 

quadrante. 

A coleta destes dados foi estabelecida através da série histórica disponível no site 

daAgência Nacional das Águas - ANA. 

No cálculo da média das precipitações máximas da bacia, a série histórica de 

precipitação pluviométrica foi submetida a análises estatísticas utilizando o software 

STATGRAPHICS a fim de se identificar o modelo probabilístico que apresenta melhor ajuste 

dos dados. O programa tem como testes estatísticos os Kolmogorov-Smirnov, Qui-quadrado, 

Kolmogorov-Smirnov modificado, Kuiper V, Cramer-Von Mises w^2, Watson u^2 e 

Anderson-Darling A^2. Neste estudo foram empregados os testes não paramétricos mais 

usuais Kolmogorov-Smirnov e Qui-quadrado para comparação e escolha da distribuição.  

Foram aplicadas as distribuições contínuas existentes no programa nos dois testes, 

e comparados os resultados aceitáveis em ambos e resultados aproximados. 

Seguindo os cálculos, foi utilizada tanto a equação da chuva de Fortaleza, como 

também o método de Taborga Torrico para uma análise mais detalhada das chuvas intensas. 
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A recomendação do número de anos a ser considerado é bastante variada. 

Carvalho e Silva (2006) recomendam, para projetos em áreas urbanas ou de maior 

importância econômica, a utilização dos períodos de retorno de 50 e 100 anos. Para tanto, 

seguindo-se as especificações técnicas dos estudos hidrológicos da SEINF, foram adotados os 

períodos de recorrência de 20, 50 e 100 anos, estabelecidos no PDDrU de Fortaleza. 

A isozona utilizada para o desenvolvimento da metodologia de Taborga seguiu a 

ilustração da Figura 3.4. 

Conforme a ilustração verificasse que a cidade de Fortaleza está, em sua 

totalidade, inserida na isozona C, esta será utilizada, portanto, no estudo da bacia do riacho 

Alagadiço, uma vez que sua bacia é delimitada internamente ao contorno de Fortaleza.  

Verificada a isozona em que está inserida a bacia hidrográfica do riacho 

Alagadiço, determinou-se, a partir dos dados informados na Tabela 3.2, os valores de 

percentagem (R), para cada período de retorno estudado.  

 

 

Figura 3.4: Isozonas do Estado do Ceará (TORRICO, 1974). 
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Tabela 3.2 – Isozonas de igual Relação ―R‖ (anos). 

Período de retorno (anos) 

ZONA 

Chuva 1 hora / 24 horas 
Chuva 6min 

/ 24h 

5 10 15 20 25 30 50 100 1.000 10.000 5-50 100 

C 40,1 39,7 39,5 39,3 39, 2 39,1 38,8 38,4 37,2 36,0 9,8 8,8 

D 42,0 41,6 41,4 41,2 41,1 41,0 40,7 40,3 39,0 37,8 11,2 10,0 

E 44,0 43,6 43,3 43,2 43,0 42,9 42,6 42,2 40,9 39,6 12,6 11,2 

F 46,0 45,5 45,3 45,1 44,9 44,8 44,5 44,1 42,7 41,3 13,9 12,4 

G 47,9 47,4 47,2 47,0 46,8 46,7 46,4 45,9 44,5 43,1 15,4 13,7 

H 49,9 49,4 49,1 48,9 48,6 48,6 48,3 47,8 46,3 44,8 16,7 14,9 

 

Com os resultados de R calculou-se a precipitação máxima para 1 hora de duração 

(P1h) e a precipitação máxima para a duração de 6 minutos (P6min).De posse destes resultados, 

tornou-se possível a Elaboração do gráfico, em escala logarítmica, que relaciona as alturas de 

chuva, com a duração e freqüência em que ela ocorre. 

Em seguida, foram determinados os hietogramas de intensidade de precipitação, a 

partir da equação da chuva de Fortaleza, Anexos A1, e os hietogramas de projeto com o uso 

do HEC-HMS, Anexos A4,para os três períodos de retorno. Consideraram-se os hietogramas 

de blocos alternados, por serem os que conduzem a maiores valores de caudais de ponta 

(Portela et. al., 2000). 

Após os cálculos das precipitações, foi dada continuidade às estimativas das 

vazões máximas da bacia. Para tanto, fez-se a análise do escoamento superficial na área da 

bacia, utilizando o método do hidrograma unitário triangular, desenvolvido pelo NRCS, e as 

equações de Saint Venant para encontrar o escoamento em condutos, que requerem a 

determinação da vazão de pico e do tempo em que ela ocorre. 

Os hidrogramas,representações gráficas da vazão que passa por uma seção em 

função do tempo, foram determinados, juntamente com os valores de vazão, a partir do uso 
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das ferramentas computacionais HEC-HMS e SWMM. E, para este fim, foi feita a 

discretização da bacia hidrográfica procurando-se obter seções representativas da área, 

levando em conta a estabilidade dos dois modelos. 

Na Tabela 3.3 abaixo está a parametrização dos dados de transformação chuva-

vazão do método NRCS.  

 

Tabela 3.3 – Parâmetros de transformação chuva-vazão do método NRCS. 

Bacia A(km²) L(km) ∆H(m) S(m/m) tr(h) tc(h) tlag(h) tp(h) tb(h) qp(m³/s) 

Alag. 8,56 3,31 16 0,0048 0,07 1,30 0,78 0,91 2,43 1,96 

 

Um fator limitante e fundamental numa simulação é a estabilidade numérica do 

modelo, sendo esta verificada para cada esquema de canais propostos para representação do 

sistema de drenagem (GARCIA, 2005). O tamanho das subáreas deve estar relacionado com 

sua influência na área total da bacia, pois subdivisões excessivas tornam as subáreas tão 

pequenas, que sua influência na modelagem separadamente é desprezível (BASTOS, 2007).  

Para a bacia do riacho Alagadiço, foi adotado o nível de discretização em 11 sub-

bacias com base na distribuição da rede de drenagem estimada. A Tabela 3.4 traz as 

características das sub-bacias. 
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Figura 3.5 – Discretização da bacia em 11 sub-bacias. 

 

Tabela 3.4 – Características das sub-bacias para a discretização da bacia do riacho Alagadiço. 

Discretização Sub-bacia 
Largura da 

sub-bacia (m) 
Área (ha) 

% Área 

impermeável 

Declividade 

(m/m) 

Discretização 

detalhada (9 

sub-bacias) 

S1 374 86 78 0,0027 

S2 372 56 72 0,0027 

S3 446 60 95 0,0032 

S4 634 106 72 0,0096 

S5 387 136 100 0,0014 

S6 623 59 85 0,0134 

S7 275 39 100 0,0012 

S8 289 25 52 0,0014 

S9 293 83 84 0,0044 

S10 379 115 20 0,0111 

S11 358 46 40 0,0054 
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Na definição da largura das sub-bacias foi adotado o valor da largura do retângulo 

equivalente (le), para a representação deste parâmetro, visto na Equação 3.1, onde o 

coeficiente de compacidade é obtido pela Equação 3.2. 

 

   
  √ 

    
[  √  [

     

  
]
 

] 

Equação 3.1. 

         
 

√ 
 

Equação 3.2. 

le = largura do retângulo equivalente, m;  

A = área da bacia hidrográfica, m
2
;  

kc = coeficiente de compacidade; 

P = perímetro da bacia hidrográfica, m. 

 

Por conseguinte foi feita a discretização do arroio, subdividido em 10 seções 

representativas para os seus trechos.Desta maneira, a representação do sistema de drenagem 

consistiu em 10 trechos e 10 nós, Tabela 3.5, sendo estes classificados como condutos 

trapezoidais, com o valor do Coeficiente de rugosidade de Manning de 0,13. 
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Tabela 3.5 – Características do canal para a discretização detalhada. 

Conduto Nó Comprimento (m) Seção Transversal Declividade (m/m) 

C1 J1 802,43  Conduto trapezoidal  0,0025 

C2 J2 99,21  Conduto trapezoidal  0,0101 

C3 J3 503,11  Conduto trapezoidal  0,0179 

C4 J4 396,34  Conduto trapezoidal  0,0151 

C5 J5 604,36  Conduto trapezoidal  0,0033 

C6 J6 632,23  Conduto trapezoidal  0,0016 

C7 J7 1052,10  Conduto trapezoidal  0,0009 

C8 J8 527,93  Conduto trapezoidal  0,0038 

C9 J9 324,97  Conduto trapezoidal  0,0031 

C10 J10 397,83  Conduto trapezoidal  0,0025 

 

 

 

 

 

3.4Definição dos pontos de alagamento do terreno 

 

Os pontos de alagamento foram apontados, Figura 3.6, seguindo o mapeamento da 

Galeria do Portal Verdes Mares, que define os principais locais fontes de inundação na cidade 

de Fortaleza. Para tanto, utilizou-se o navegador online NAVTEQ Maps 2010. As 

coordenadas dos pontos foram determinadas a partir do uso do programa Google Earth. 
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Figura 3.6 – Pontos de alagamento da Bacia do riacho Alagadiço. Rua Francisco Nogueira (1); Rua Eretides 

Martins (2); Estacionamento de mercado na Av. Bezerra de Menezes (3). 

 

As coordenadas dos pontos são: 

 

Ponto 1 – Rua Francisco Nogueira com latitude 3°43'20,85"S e longitude 38°34'5,26"W; 

Ponto 2 – Rua Eretides Martins com latitude 3°43'38,67"S e longitude 38°33'22,91"W; 

Ponto 3 – Av. Bezerra de Menezes com latitude 3°43'56,15"S e longitude 38°32'50,78"W. 
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3.5 Modelagem dos dados hidráulico-hidrológicos da bacia 

 

A modelagem dos dados hidráulico-hidrológicos foi feita através dos softwares 

HEC-HMS e SWMM, sendo analisada a aplicabilidade destas ferramentas computacionais 

para o amortecimento de cheias na bacia do riacho Alagadiço.  

Para gerar os dados de cota-volume que foram inseridos nos programas, foi criada 

uma tabela de cotas com coordenadas, X, Y e Z, a partir da ferramenta UFC2, cujas cotas dos 

pontos do desenho são interpoladas linearmente através das curvas de nível situadas na 

vizinhança dos pontos, sendo gerado um arquivo de entrada, que foi exportado para o 

programa SURFER, onde foram determinados os dados de volume, para cada cota ao longo 

do riacho. 

 

3.5.1 Determinação das cotas-volume da bacia 

 

Utilizando o ícone (Tubo da rede ) da ferramenta UFC 2, acoplada ao 

AutoCAD, foram determinados os pontos, Figura 3.7, que serviram de base para a tabela de 

cotas gerada. 

 

 

Figura 3.7 – Base de pontos do arquivo de entrada para a geração das cotas-volume da bacia, estabelecida com o 

uso do UFC 2. 
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A tabela de cotas X, Y e Z serviu de base para a simulação e determinação das 

cotas-volume do riacho no SURFER. 

Importando os dados da tabela de cotas para o SURFER, foi criado um arquivo 

base, com formato CSV, para extrair os relatórios geral e de volume da bacia,Anexos A3. No 

relatório geral, estão inseridos os percentuais referentes às cotas, sendo possível estabelecer o 

volume para cada cota específica, tendo por base o relatório de volume.  

No AnexoA3também são apresentadas as ilustrações dos possíveis modelos de 

mapeamento do terreno, estabelecidos no programa SURFER, a parir do arquivo base criado. 

Com estes dados, foi feita a modelagem hidrológica conforme as diferentes 

aplicações estabelecidas de inserção de reservatórios. 

Nos softwares HEC-HMS e SWMM, analisaram-se os hidrogramas com e sem a 

inserção de reservatórios de detenção, avaliando o desempenho destes mecanismos para o 

controle de cheias na bacia. 

 

3.5.1 Definição do acoplamento dos reservatórios 

 

A escolha da alocação dos reservatórios foi feita de maneira arbitrária, levando-se 

em consideração os pontos de alagamento da bacia, as cotas do terreno e o seguimento do 

curso do rio. Desta maneira tem-se: 

 

 

 

Figura 3.8 – Posicionamento dos reservatórios 1, 2 e 3. 
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3.5.1.1 Reservatório 1  

 

O Reservatório 1 foi inserido no Açude João Lopes, com diferença de elevação 

máxima de 5m. A simulação foi feita para o açude seco, sendo o seu vertedouro acoplado a 

rede de drenagem do riacho Alagadiço. Sua localização está a latitude 3°43'23,30"S e 

longitude 38°33'26,57"W, conforme os parâmetros do Google Earth, 2011.  

Este reservatório apresenta como relação cota-área-volume os dados da Tabela 

3.6. 

Tabela 3.6 – Cotas-área-volume do reservatório 1. 

Cota (m) Área (m²) Volume (1000m³) 

13,0 2.042,40 0,00 

13,1 2.122,97 0,21 

13,2 2.204,89 0,44 

13,3 2.289,21 0,69 

13,4 2.375,23 0,95 

13,5 2.462,32 1,23 

13,6 2.550,23 1,53 

13,7 2.641,48 1,85 

13,8 2.732,56 2,19 

13,9 2.825,75 2,54 

14 3.846,73 3,85 

15 5.023,92 10,05 

16 6.359,31 19,08 

17 7.850,78 31,40 

18 9.921,18 49,61 
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3.5.1.2 Reservatório 2 

 

O Reservatório 2 foi inserido no Polo de Lazer da Sargento Hermínio, com 

diferença de elevação máxima de 5m. Sua localização está a latitude 3°43'45,70"S e longitude 

38°33'27,06"W, conforme os parâmetros do Google Earth, 2011. 

Este reservatório apresenta como relação cota-área-volume os dados da Tabela 

3.7. 

 

Tabela 3.7 – Cotas-área-volume do reservatório 2. 

Cota (m) Área (m²) Volume (1000m³) 

9,0 13.266,77 0,00 

9,1 13.471,19 1,35 

9,2 13.678,17 2,74 

9,3 13.886,33 4,17 

9,4 14.040,54 5,64 

9,5 14.306,79 7,15 

9,6 14.519,55 8,71 

9,7 14.734,12 10,31 

9,8 14.950,13 11,96 

9,9 15.166,98 13,65 

10 15.387,39 15,39 

11 17.662,91 35,33 

12 20.095,74 60,29 

13 22.687,18 90,75 

14 27.003,87 135,02 
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3.5.1.3 Reservatório 3 

 

Por fim o Reservatório 3 foi inserido no Parque Rachel de Queiroz, com diferença 

de elevação máxima de 5m. Sua localização está a latitude 3°44'0,38"S e longitude 

38°34'14,35"W, conforme os parâmetros do Google Earth, 2011. 

Este reservatório apresenta como relação cota-área-volume os dados da Tabela 

3.8. 

 

Tabela 3.8 – Cotas-área-volume do reservatório 3. 

Cota (m) Área (m²) Volume (1000m³) 

9,0 4.776,28 0,00 

9,1 4.800,44 0,48 

9,2 4.824,67 0,97 

9,3 4.840,36 1,45 

9,4 4.874,32 1,95 

9,5 4.898,84 2,45 

9,6 4.923,99 2,95 

9,7 4.948,97 3,46 

9,8 4.974,42 3,98 

9,9 4.998,96 4,50 

10 5.024,15 5,2 

11 7.850,44 15,7 

12 11.303,87 33,91 

13 15.386,12 61,54 

14 20.166,33 100,83 
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3.5.2Simulações hidráulicas e hidrológicas 

 

Na intenção de avaliar o desempenho dos reservatórios para a contensão de pico 

de cheias na bacia do Alagadiço, foram analisados separadamente os hidrogramas de projeto e 

os hietogramas com as chuvas efetivas,gerados a partir das modelagens do comportamento da 

bacia através dos softwares HEC-HMS e SWMM. Foram, portanto, realizadas as simulações 

hidrológicas da seguinte maneira: 

 

 Sem reservatórios; 

 Com 3 reservatórios separadamente; 

 Alternando 2 reservatórios; 

 Com 3 reservatórios. 

 

No processo de simulação levou-se em consideração o topo dos reservatórios e as 

tomadas d’água, variando tanto o comprimento das saídas de água como também a 

profundidade dos reservatórios, de maneira a se obter a máxima redução do pico de cheias 

resultando, por conseguinte, a cota, a área hidráulica e o volume do reservatório.  

A caracterização dos reservatórios foi dada conforme os dados da Tabela 3.9. 

 

Tabela 3.9 – Caracterização dos reservatórios de contenção de cheias. 

Características Reservatório 1 Reservatório 2 Reservatório 3 

Cota do reservatório (m) 18 14 14 

Área (Tomada d’água) (m²) 0,5 0,5 0,5 

Elevação (Tomada d’água) (m) 0,01 0,01 0,01 

Coeficiente (Tomada d’água) 0,8 0,8 0,8 

Elevação do Dam Top (m) 2 2 2 

Comprimento do Dam Top (m) 100 100 100 

Coeficiente (Dam Top) 1,9 1,9 1,9 

Área hidráulica (m²) 9921 27004 20166 

Volume de acumulação (1000m³) 49,61 135,02 100,83 



62 
 

Por fim, foram verificadas as vazões máximas em cada sistema.A metodologia 

empregada para determinar a relação chuva-vazão foi executada em ambos as ferramentas 

computacionais, sendo comparados os seus resultados no estudo hidráulico-hidrológico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IV 
 

                  RESULTADOSE DISCUSSÕES 

 

 

A partir da definição da bacia do riacho Alagadiço, onde foram separadas as áreas 

de acordo com a tabela de CN para bacias urbanas e suburbanas conforme a literatura de 

Tucci (1998), pode-se classificar cada área quanto a sua impermeabilidade, Tabela 4.1, e 

calcular a média ponderada dos valores de CN, Tabela 4.2. 

 

Tabela 4.1 – Classificação de uso e ocupação do solo da bacia hidrográfica do riacho Alagadiço. 

Uso do solo 

Bacia do riacho Alagadiço 

Área (ha) (%) 

Telhados/Calçadas (Impermeável) 385,34 45 

Terrenos Jardins (Permeável) 77,07 9 

Vegetação Arbórea (Permeável) 92,20 11 

Ruas pavimentadas (Impermeável) 256,90 30 

Espelhos d’água (Permeável) 42,82 5 

Áreas impermeáveis 642,25 75 

Áreas permeáveis 214,08 25 

 

O tipo de solo encontrado da bacia do riacho Alagadiço foi o Podzólico Vermelho-

Amarelo, caracterizado como tipo B segundo a classificação do Natural Resources 

Conservation Service apresentado do estudo de Luna (2000). Desta maneira tem-se a média 

ponderada do CN, Tabela 4.2. 
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Tabela 4.2 – Média ponderada do valor de CN por área de classe de uso do solo. 

Uso do solo 

Bacia do riacho Alagadiço 

CN (solo tipo B) (%) 

Telhados/Calçadas  68 45 

Terrenos Jardins  79 9 

Vegetação Arbórea  69 11 

Ruas pavimentadas  98 30 

Média ponderada 80 95 

 

Após a geração do modelo topográfico, morfológico e de solo, foram analisados 

os dos testes do Kolmogorov-Smirnov e do Qui-quadradopara o cálculo da média das 

precipitações máximas da bacia.Com os testes, verificou-se que as possíveis distribuições 

aplicáveis, ou melhor representáveis, para o estudo do riacho alagadiço são as Gumbel e a 

Log-logistica, sendo escolhida a distribuição Gumbel para a análise de eventos extremos da 

bacia. 

Uma vez escolhida a distribuição, utilizando o método das isozonas, foram 

estimadas as alturas de chuvas com durações de 24 horas, 1 hora e 6 minutos, Tabelas 4.3 e 

4.4. 

 

Tabela 4.3 – Precipitações Máximas para 1 hora de duração. 

T (anos) 

Precipitação 

máxima diária 

(mm) 

Precipitação de 24 

horas (mm) 

R 

Isozona C 

Precipitação 

máxima de 1 hora 

(mm) 

20 164,13 180,55 0,393 70,95 

50 190,46 209,51 0,388 81,29 

100 210,19 231,21 0,384 88,78 

 

 

 



65 
 

Tabela 4.4 – Precipitações Máximas para 6 minutos de duração. 

T (anos) 

Precipitação 

máxima diária 

(mm) 

Precipitação de 24 

horas (mm) 

R 

Isozona C 

Precipitação 

máxima de 6 min. 

(mm) 

20 164,13 180,55 0,096 17,33 

50 190,46 209,51 0,096 20,11 

100 210,19 231,21 0,090 20,81 

   
 

 
De posse destes resultados, tornou-se possível a Elaboração do gráfico, em escala 

logarítmica, que relaciona as alturas de chuva, com a duração e freqüência em que ela ocorre, 

Figura 4.1.  

 

 

Figura 4.1 – Gráfico da Altura da Chuva x Duração para os períodos de retorno de 20, 50 e 100 anos. 

 

Analisando os dados do gráfico separadamente, Anexos A2, estabeleceram-se as 

equações correspondente aos períodos de duração de 6 minutos a 1 hora e de 1 hora a 24 

horas, o que determina a precipitação referente ao tempo de concentração da bacia para cada 

tempo de recorrência. 
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Uma vez que o tempo de concentração da Bacia é maior do que uma hora de 

duração, foram utilizadas as equações para a duração entre 1 hora e 24 horas. Desta maneira 

calcularam-se, para cada período de retorno, as alturas de chuva, Tabela 4.5. 

 

Tabela 4.5 – Relações entre as precipitações (mm) para as durações de 1 hora e 24 horas. 

Bacia 
Duração da 

chuva (horas) 

Altura de Chuva em (mm) 

T = 20 

anos 

T = 50 

anos 
T = 100 anos 

Alagadiço 1,3 80,06 92,33 100,62 

 

Determinou-se também a relação entre a intensidade e a duração da chuva para 

cada período de retorno estudado, dando origem à curva IDF, a partir da equação da chuva de 

Fortaleza, Figura 4.2, e os hietogramas de intensidade de precipitação para os períodos de 

recorrência de 20, 50 e 100 anos, Anexos A3. 

 

 

Figura 4.2 – Curva IFD de Fortaleza. 

 

 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

0 20 40 60 80 100 120 140

In
te

n
si

d
ad

e
 (

m
m

/h
) 

Tempo (min) 

Curva IDF de Fortaleza 

Tr 20 anos

Tr 50 anos

Tr 100 anos

= 
 
= 
 
= 



67 
 

4.2Resultados das simulações hidrológicas 

 

Os resultados a seguir apresentados caracterizam a avaliação do estudo de 

amortecimento de cheias na bacia do riacho Alagadiço, tendo como alternativa mitigadora do 

problema a inserção de reservatórios de detenção em pontos específicos do terreno. 

 

4.2.1 Modelagem utilizando o HEC HMS. 

 

4.2.1.1 Simulação da bacia sem a presença de reservatórios de detenção. 

 

Esta simulação é feita sob as condições originais da bacia, sendo obtidos os 

seguintes resultados de vazões máximas, Tabela 4.6, para os tempos de recorrência de 20, 50 

e 100 anos. A Figura 4.3esboça o esquema hidrológico na bacia no HEC-HMS. 

 

 

Figura 4.3 – Esquema hidrológico sob as condições originais da bacia, utilizando o HEC-HMS. 
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Tabela 4.6 – Vazões máximas da bacia sem a presença de reservatórios de detenção. 

Sem reservatórios (HEC-HMS) 

Períodos de recorrência T (anos)  Vazões Máximas (m³/s) 

20  35,2 

50  42,5 

100  49,8 

 

 

4.2.1.2 Simulação da bacia com a inserção de reservatórios separadamente. 

 

A Figura 4.4que se segue ilustra o esquema hidrológico da bacia simulado no 

HEC HMS, com a inserção dos reservatórios 1, 2 e 3.  

 

 

Figura 4.4 – Esquema hidrológico com a inserção dos reservatórios 1, 2 e 3, utilizando o HEC-HMS. 

 

O resultado das vazões máximas, para os tempos de recorrência de 20, 50 e 100 

anos, pode ser visualizado na Tabela 4.6. 
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Tabela 4.6 – Vazões máximas da bacia com a inserção dos reservatórios. 

Vazões Máximas (m³/s) (HEC-HMS) 

T (anos)  Reservatório 1 Reservatório 2 Reservatório 3 

20  34,1 30,9 30,6 

50  41,5 37,3 36,9 

100  48,4 42,9 42,6 

 

 

4.2.1.3 Simulação da bacia dois reservatórios. 

 

Nestas simulações, os resultados foram obtidos com a inserção de dois 

reservatórios de maneira alternada, utilizando mutuamente os reservatórios 1 e 2, Tabela 4.7, 

os reservatórios 2 e 3, Tabela 4.8, e por último os reservatórios 1 e 3, Tabela 4.9. As 

características dos reservatórios permanecem as mesmas, Tabela. 

 

Tabela 4.7 – Vazões máximas da bacia alternando os reservatórios 1 e 2. 

Vazões Máximas (m³/s) (HEC-HMS) 

T (anos)  Simulação com a inserção dos reservatórios 1 e 2 

20  30,8 

50  36,6 

100  42,6 

 

Tabela 4.8 – Vazões máximas da bacia alternando os reservatórios 2 e 3. 

Vazões Máximas (m³/s) (HEC-HMS) 

T (anos)  Simulação com a inserção dos reservatórios 2 e 3 

20  26,8 

50  33,1 

100  38,4 
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Tabela 4.9 – Vazões máximas da bacia alternando os reservatórios 1 e 3. 

Vazões Máximas (m³/s) (HEC-HMS) 

T (anos)  Simulação com a inserção dos reservatórios 1 e 3 

20  29,9 

50  36,0 

100  41,5 

 

 

4.2.1.4 Simulação da bacia com a inserção dos três reservatórios. 

 

Na inserção dos três reservatórios, foram encontrados os seguintes resultados de 

vazões máximas, Tabela 4.10. 

 

Tabela 4.10 – Vazões máximas da bacia com a inserção de três reservatórios. 

Vazões Máximas (m³/s) (HEC-HMS) 

T (anos)  Simulação com a inserção dos três reservatórios 

20  26,5 

50  32,8 

100  38,1 
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4.2.2 Modelagem utilizando o SWMM. 

 

4.2.2.1 Simulação da bacia sem a presença de reservatórios de detenção. 

 

Esta simulação é feita sob as condições originais da bacia, sendo obtidos os 

seguintes resultados de vazões máximas para os tempos de recorrência de 20, 50 e 100 anos, 

Tabela 4.11. A Figura 4.5 esboça o esquema hidrológico na bacia no SWMM. 

 

 

Figura 4.5 – Esquema hidrológico sem a inserção de reservatórios, utilizando o SWMM. 

 

Tabela 4.11 – Vazões máximas da bacia sem a presença de reservatórios de detenção. 

Sem reservatórios (SWMM) 

Períodos de recorrência T (anos)  Vazões Máximas (m³/s) 

20  7,95 

50  9,85 

100  11,57 
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4.2.2.2 Simulação da bacia com a inserção de reservatórios separadamente. 

 

A caracterização dos reservatórios permanece a mesma. O resultado das vazões 

máximas, para os tempos de recorrência de 20, 50 e 100 anos, pode ser visualizado na Tabela 

4.12.A Figura 4.6 que se segue ilustra o esquema hidrológico da bacia simulado no SWMM, 

com a inserção dos reservatórios 1, 2 e 3.  

 

 

Figura 4.6 – Esquema hidrológico com a inserção dos reservatórios 1, 2 e 3 utilizando o SWMM. 

 

Tabela 4.12 – Vazões máximas da bacia com a inserção dos reservatórios. 

Vazões Máximas (m³/s) (SWMM) 

T (anos)  Reservatório 1 Reservatório 2 Reservatório 3 

20  7,51 5,76 4,97 

50  9,29 7,14 6,00 

100  11,02 8,42 7,04 
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4.2.2.3 Simulação da bacia dois reservatórios. 

 

Nestas simulações, os resultados foram obtidos com a inserção de dois 

reservatórios de maneira alternada, utilizando mutuamente os reservatórios 1 e 2, Tabela 4.13, 

os reservatórios 2 e 3, Tabela 4.14, e por último os reservatórios 1 e 3, Tabela 4.15. 

 

Tabela 4.13 – Vazões máximas da bacia alternando os reservatórios 1 e 2. 

Vazões Máximas (m³/s) (SWMM) 

T (anos)  Simulação com a inserção dos reservatórios 1 e 2 

20  5,75 

50  7,13 

100  8,39 

 

Tabela 4.14 – Vazões máximas da bacia alternando os reservatórios 2 e 3. 

Vazões Máximas (m³/s) (SWMM) 

T (anos)  Simulação com a inserção dos reservatórios 2 e 3 

20  4,58 

50  5,68 

100  6,77 

 

Tabela 4.15 – Vazões máximas da bacia alternando os reservatórios 1 e 3. 

Vazões Máximas (m³/s) (SWMM) 

T (anos)  Simulação com a inserção dos reservatórios 1 e 3 

20  4,83 

50  5,90 

100  6,99 
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4.2.2.3 Simulação da bacia com a inserção dos três reservatórios. 

 

Na inserção dos três reservatórios, foram encontrados os seguintes resultados de 

vazões máximas, Tabela 4.16. 

 

Tabela 4.16 – Vazões máximas da bacia com a inserção de três reservatórios. 

Vazões Máximas (m³/s) (SWMM) 

T (anos)  Simulação com a inserção dos três reservatórios 

20  4,58 

50  5,68 

100  6,77 

 

 

4.2.3Comparando os hidrogramas dos softwares. 

 

Nas Figuras 4.7, 4.8 e 4.9estão ilustrados os hidrogramas de projeto gerados a 

partir das modelagens do comportamento da bacia através dos softwares HEC-HMS e 

SWMM, para os períodos de retorno de 20, 50 e 100 anos, respectivamente.  

 

 

Figura 4.7 – Hidrograma de pico da bacia do riacho Alagadiço, para T igual a 20 anos. 
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Figura 4.8 – Hidrograma de pico da bacia do riacho Alagadiço, para T igual a 50 anos. 

 

 

Figura 4.9 – Hidrograma de pico da bacia do riacho Alagadiço, para T igual a 100 anos. 

A diferença entre os resultados de vazão dos dois programas se deve ao fato de 

que as metodologias empregadas nos softwares são diferentes, de maneira que os resultados, 

em função da rede de drenagem, do HEC-HMS são obtidos pelo método de Muskingum-

Cunge, enquanto que o SWMM utiliza as equações de Saint Venant. Pelos resultados, 

entende-se que o método de propagação da onda não é tão preciso com o uso do HEC-HMS e, 

portanto, não é tão confiável para simulações em bacias urbanas. 

 



 

V 
 

            CONCLUSÕES  

 

 

A partir dos resultados encontrados, chegou-se às seguintes 

conclusões:Comparando os hietogramas de projeto a partir da equação da chuva de Fortaleza 

com os simulados pelo HEC-HMS, verifica-se que há similaridade dos resultados, que 

variaram em 4, 4,5 e 5 mm para os períodos de retorno de 20, 50 e 100 anos respectivamente. 

Pelos resultados das simulações feitas com a utilização do HEC-HMS tem-se 

que:Ao simular o modelo com a inserção dos reservatórios separadamente, verifica-se que o 

reservatório 1, localizado no Açude João Lopes, tem baixa influência sobre o amortecimento 

de cheias para os três períodos de recorrência. Isto se deve ao fato de não haver 

disponibilidade de espaço para suas ampliações, uma vez que as áreas de contribuição são 

grandes em relação à área do reservatório, ou ainda ao posicionamento em que ele foi 

alocado. Já os reservatórios 2 e 3, localizados no Parque Rachel de Queiroz e Polo de Lazer 

da Sargento Hermínio, respectivamente,  amortizam o pico de cheias, na seqüência, em 12% e 

13% para T de 20 anos, também em 12% e 13% para T de 50 anos e 14% e 15% para T de 

100 anos. 

Com a inserção dos reservatórios em pares, observa-se que as simulações com a 

inserção dos reservatórios 1 e 2, e 1 e 3 em conjunto obtiveram resultados semelhantes àquele 

obtido com os reservatórios 2 e 3 separadamente, enquanto que o amortecimento com a 

inserção dos reservatório 2 e 3 em conjunto minimizou em  até 24%. 

A última simulação no HEC-HMS, inserindo os três reservatórios na bacia, 

apresentou o valor de até 24% de redução do pico de cheias. Comparando com as simulações 

do anteriormente citadas, nota-se que a diferença é mínima em relação à utilização do 

reservatório 1 em conjunto ou isolado, o que confirma, na aplicação deste software, que o 

mais viável economicamente e satisfatoriamente, como medida mitigadora para a 

minimização de alagamentos na bacia do riacho Alagadiço, e a inserção dos reservatórios 2 e 

3, nas proporções aplicadas na pesquisa. 



77 
 

Das simulações feitas com a utilização do SWMM pode-se concluir 

que:Simulando o modelo com a inserção dos reservatórios separadamente, constata-se, 

também neste software, que o reservatório1, tem influencia mínima sobre o amortecimento de 

cheias. Enquanto que os reservatórios 2 e 3, amortizam o pico de cheias, respectivamente, em 

27% e 37% para T de 20 anos, em 27% e 39% para T de 50 anos e 27% e 39% para T de 100 

anos. 

Na mesma linha do HEC-HMS, ao inserir os reservatórios 1 e 2, e 1 e 3 em 

conjunto, obteve-se resultados semelhantes aqueles com os reservatório 2 e 3 separadamente. 

Já com a inserção dos reservatórios 2 e 3 simultaneamente, a minimização do pico de cheias 

foi de 42%.Finalmente, ao inserir os três reservatórios verificou-se a minimização de 42% na 

redução do pico do hidrograma.  

Apesar de constatadas as reduções das vazões máximas com a inserção do 

reservatório 1, em ambos os softwares, não se recomenda a sua construção, haja vista o valor 

elevado da obra para o mínimo de compensação da sua utilização. Quanto aos reservatórios 2 

e 3, dependendo da proporção em que se quer minimizar o problema, os dois reservatórios 

atenuam consideravelmente o problema de alagamento na área. 

Foram ainda estimadas as vazões de pico pelos métodos racional, fórmula de 

Aguiar e metodologia de Cysne (2004), em que foi estimada a vazão para as áreas próximas 

aos arredores dos rios Maranguapinho e Cocó, caso do riacho Alagadiço, como um 

comparativo de vazões. Dos resultados conclui-se que:   

No estudo de Cysne (2004), obteve-se o valor de vazão de pico de 19 m³/s, para o 

período de retorno de 20 anos. Pelo método racional, utilizando o ―C‖ igual a 0,19, a vazão, 

para o T de 50 anos foi de aproximadamente 27,65 m³/s. Estes dois resultados encontram-se 

entre os valores obtidos pelo HEC-HMS e SWMM.  

Pela equação de Aguiar, que considera apenas o T de 100 anos, analisando o fator 

Q/A (vazão por área), cujos extremos variam entre 1,62 m³/s.km² e 3,40 m³/s.km², observou-

se que o HEC-HMS extrapola estes extremos, com resultados de 5,82 m³/s.km², enquanto que 

o resultado do SWMM está próximo ao valor mínimo, sendo de 1,35 m³/s.km². 

Comparando a utilização dos dois softwares no estudo de amortecimento de 

cheias, observando os dados dos hidrogramas, levando em conta as considerações 

apresentadas nos parágrafos anteriores, observou-se que a metodologia de propagação das 
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ondas não é tão precisa com o uso do HEC-HMS, haja vista que este programa não deve ser 

utilizado para regularização de vazões e sim para pico de cheias, e ainda pela discrepância 

entre o parâmetro proposto por Aguiar, acredita-se que o HEC-HMS não deve ser utilizado 

em simulações de bacias urbanas. 

Por fim, confirma-se a credibilidade do uso das ferramentas computacionais HEC-

HMS e SWMM em estudos hidráulico-hidrológicos de projeto, minimizando o tempo de 

análise e dando maior confiabilidade aos resultados, bem como fazer alterações que melhorem 

uma rede de drenagem pela fácil manipulação dos dados de entrada. Contudo, devem ser 

observadas as considerações quanto ao uso do HEC-HMS para bacias urbanas. 

O lado oeste da cidade de Fortaleza é onde se concentra a maior parte da 

população da cidade, sendo preterido na elaboração de planos e obras públicas, nos campos 

social e ambiental, bem diferente do lado leste da cidade, na bacia hidrográfica do rio Cocó, 

que possui áreas verdes, parques e serviços públicos de melhor qualidade (THEOPHILO, 

2006). Em meio a estes fatores, este estudo é um passo inicial para o desenvolvimento de 

novos projetos de infra-estrutura como o uso de modelos computacionais que satisfaçam as 

necessidades das redes de drenagem de cada bacia. 
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A1 
 

                      ANEXOS 

 

 

 

Determinação dos hietogramas de projeto gerados a partir do método de Chicago 

para os tempos de recorrência de 20, 50 e 100 anos. 

 

Tabela A1 – Dados de duração, em minutos, e precipitação, em milímetros, utilizados na elaboração dos 

hietogramas. 

∆t (mm) 

P (mm) 

20 anos 50 anos 100 anos 

0 – 10 4,2 4,8 5,4 

10 – 20 5,4 6,2 6,9 

20 – 30 6,5 7,4 8,2 

30 – 40 11,8 13,5 15,0 

40 – 50 8,2 9,4 10,4 

50 – 60 4,7 5,4 6,0 

60 – 70 3,8 4.4 4,9 

70 – 80 3,5 4,0 4,5 
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Figura A1a – Hietograma de projeto da bacia para o período de retorno de 50 anos. 

 

 

 

 

Figura A1b – Hietograma de projeto da bacia para o período de retorno de 50 anos. 
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Figura A1c – Hietograma de projeto da bacia para o período de retorno de 100 anos. 
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A2 
 

                       ANEXOS 

 

 

Determinação das precipitações de projeto correspondente aos períodos de 

duração de 6 minutos a 1 hora. 

 

Figura A2a – Precipitações de projeto da bacia para o período de retorno de 20 anos. 

 

 

Figura A2b – Precipitações de projeto da bacia para o período de retorno de 50 anos. 
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Figura A2c – Precipitações de projeto da bacia para o período de retorno de 100 anos. 

 

Determinação das precipitações de projeto correspondente aos períodos de 

duração de 1 hora a 24 horas. 

 

 

Figura A2d – Precipitações de projeto da bacia para o período de retorno de 20 anos. 
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Figura A2e – Precipitações de projeto da bacia para o período de retorno de 50 anos. 

 

 

Figura A2f – Precipitações de projeto da bacia para o período de retorno de 100 anos. 
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A3 
 

                       ANEXOS 

 

 

 

Relatórios geral e específico para a determinação do volume, gerados no 

SURFER. 

 

—————————— 

Gridding Report 

—————————— 
 

Mon Apr 18 10:59:04 2011 

Elasped time for gridding:  0.01 seconds 

 

 

Data Source 
 

Source Data File Name:  D:\DISSERTAÇÃO\RAQUEL - UFC\COTA-

VOLUME\Cotas_Carta_porjeto.csv 

X Column:  A 

Y Column:  B 

Z Column:  C 

 

 

Data Counts 
 

Active Data: 429 

 

Original Data: 429 

Excluded Data: 0 

Deleted Duplicates: 0 

Retained Duplicates: 0 

Artificial Data: 0 

Superseded Data: 0 

 

 

Exclusion Filtering 
 

Exclusion Filter String: Not In Use 

 

 

Duplicate Filtering 
 

Duplicate Points to Keep: First 

X Duplicate Tolerance: 0.00047        
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Y Duplicate Tolerance: 0.00035        

 

No duplicate data were found. 

 

 

Breakline Filtering 
 

Breakline Filtering: Not In Use 

 

 

Data Counts 
 

Active Data: 429 

 

 

Univariate Statistics 
 

———————————————————————————————————————————— 

 X Y Z 

———————————————————————————————————————————— 

 Count:                  429 429 429 

 

 1%%-tile:               546076.3974 9586101.7014 6.96 

 5%%-tile:               546250.764 9586322.2807 7.37 

10%%-tile:               546596.6507 9586463.0487 8.19 

25%%-tile:               547450.8578 9587022.7165 11.58 

50%%-tile:               548525.6554 9587448.7862 14.2 

75%%-tile:               549100.3853 9587885.9854 18.21 

90%%-tile:               549447.4053 9588411.7007 19.42 

95%%-tile:               549626.1275 9588577.3867 20.38 

99%%-tile:               549868.4331 9588770.8145 22 

 

Minimum:                 545973.4393 9585957.6594 6 

Maximum:                 549996.1012 9588902.51 22.29 

 

Mean:                    548232.280266 9587446.95674 14.3596736597 

Median:                  548525.6554 9587448.7862 14.2 

Geometric Mean:          548231.266502 9587446.93358 13.7203942232 

Harmonic Mean:           548230.252167 9587446.91042 13.0327444333 

Root Mean Square:        548233.29346 9587446.97991 14.9329183779 

Trim Mean (10%%):        548256.869875 9587444.07214 14.3689119171 

Interquartile Mean:      548369.474866 9587460.55815 14.4571162791 

Midrange:                547984.77025 9587430.0847 14.145 

Winsorized Mean:         548241.80015 9587444.81038 14.317995338 

TriMean:                 548400.638475 9587451.56858 14.5475 

 

Variance:                1113527.15673 445179.608214 16.8310569026 

Standard Deviation:      1055.23796213 667.217811673 4.10256711129 

Interquartile Range:     1649.5275 863.268900001 6.63 

Range:                   4022.6619 2944.8506 16.29 

Mean Difference:         1201.56768541 760.544366556 4.72056009411 

Median Abs. Deviation:   789.0211 432.975500001 3.58 

Average Abs. Deviation:  894.879366667 532.503340093 3.47785547786 

Quartile Dispersion:     0.00150428674481 4.50207567307e-005 0.222557905337 

Relative Mean Diff.:     0.00219171276238 7.93271003206e-005 0.328737282336 

 

Standard Error:          50.9473689014 32.213579504 0.198073806631 

Coef. of Variation:      0.00192480085562 6.95928556042e-005 0.285700581261 
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Skewness:                -0.435684953641 -0.0281311576419 -0.0897010973357 

Kurtosis:                2.07252397193 2.39759339966 1.9903162197 

 

Sum:                     235191648.234 4113014744.44 6160.3 

Sum Absolute:            235191648.234 4113014744.44 6160.3 

Sum Squares:             1.28940130201e+014 3.94333108852e+016 95663.59 

Mean Square:             300559744058 9.19191395925e+013 222.992051282 

———————————————————————————————————————————— 

 

 

Inter-Variable Covariance 
 

———————————————————————————————— 

 X Y Z 

———————————————————————————————— 

X:  1113527.2 574064.95 2690.5347 

Y:  574064.95 445179.61 1930.2443 

Z:  2690.5347 1930.2443 16.831057 

———————————————————————————————— 

 

 

Inter-Variable Correlation 
 

———————————————————————————————— 

 X Y Z 

———————————————————————————————— 

X:  1.000 0.815 0.621 

Y:  0.815 1.000 0.705 

Z:  0.621 0.705 1.000 

———————————————————————————————— 

 

 

Inter-Variable Rank Correlation 
 

———————————————————————————————— 

 X Y Z 

———————————————————————————————— 

X:  1.000 0.802 0.593 

Y:  0.802 1.000 0.713 

Z:  0.593 0.713 1.000 

———————————————————————————————— 

 

 

Principal Component Analysis 
 

———————————————————————————————————————— 

 PC1 PC2 PC3 

———————————————————————————————————————— 

X:       -0.498458032102 -0.498458032102 -0.000539628584085 

Y:       0.866909024962 0.866909024962 -0.00364005839133 

Z:       0.00288663681311 0.00288663681311 -0.00364005839133 

 

Lambda:  1443606.84619 115108.396904 8.35290814416 

———————————————————————————————————————— 

 

 

Planar Regression: Z = AX+BY+C 
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Fitted Parameters 

———————————————————————————————————————— 

 A B C 

———————————————————————————————————————— 

Parameter Value:  0.000539725203073 0.00363989485808 -35178.8339851 

Standard Error:   0.000229197352141 0.000362486945894 3373.65761585 

———————————————————————————————————————— 

 

Inter-Parameter Correlations 

———————————————————————————— 

 A B C 

———————————————————————————— 

A: 1.000 -0.815 0.803 

B: -0.815 1.000 -1.000 

C: 0.803 -1.000 1.000 

———————————————————————————— 

 

ANOVA Table 

—————————————————————————————————————————————

——————— 

Source  df  Sum of Squares  Mean Square F  

—————————————————————————————————————————————

——————— 

Regression: 2 3628.59925974 1814.29962987

 216.187836759 

Residual:   426 3575.09309457 8.39223731119 

Total:      428 7203.69235431 

—————————————————————————————————————————————

——————— 

 

Coefficient of Multiple Determination (R^2):  0.503713801377 

 

 

Nearest Neighbor Statistics 
 

————————————————————————————————— 

 Separation |Delta Z| 

————————————————————————————————— 

 1%%-tile:               12.0606290081 0 

 5%%-tile:               19.9752611616 0 

10%%-tile:               27.211740884 0.05 

25%%-tile:               39.8685594652 0.21 

50%%-tile:               53.5785208028 0.61 

75%%-tile:               73.4830044766 1.38 

90%%-tile:               97.1724863066 2.54 

95%%-tile:               105.121615338 3.27 

99%%-tile:               133.897425024 4.33 

 

Minimum:                 9.11186825253 0 

Maximum:                 218.198836672 6.41 

 

Mean:                    58.6479644549 0.999324009324 

Median:                  53.5785208028 0.61 

Geometric Mean:          52.2153747893 N/A 

Harmonic Mean:           45.2885407508 N/A 

Root Mean Square:        64.8352984332 1.45246972374 

Trim Mean (10%%):        57.1392870936 0.887357512953 

Interquartile Mean:      55.2407428312 0.682046511628 
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Midrange:                113.655352462 3.205 

Winsorized Mean:         57.7026130422 0.91303030303 

TriMean:                 55.1271513869 0.7025 

 

Variance:                765.817310155 1.11361566346 

Standard Deviation:      27.6734043832 1.05527989816 

Interquartile Range:     33.6144450114 1.17 

Range:                   209.086968419 6.41 

Mean Difference:         30.0953313428 1.08288913579 

Median Abs. Deviation:   15.8396842704 0.47 

Average Abs. Deviation:  21.1177664551 0.75627039627 

Quartile Dispersion:     0.296550341632 N/A 

Relative Mean Diff.:     0.51315218904 1.08362165392 

 

Standard Error:          1.33608455387 0.0509493935918 

Coef. of Variation:      0.471856178477 1.05599374008 

Skewness:                1.10232626605 1.54553576307 

Kurtosis:                5.92222073539 5.39396287972 

 

Sum:                     25159.9767512 428.71 

Sum Absolute:            25159.9767512 428.71 

Sum Squares:             1803351.23093 905.0477 

Mean Square:             4203.61592293 2.10966829837 

————————————————————————————————— 

 

Complete Spatial Randomness 

 

Lambda:           3.62143332097e-005 

Clark and Evans:  0.705867498816 

Skellam:          410.337003064 

 

 

Gridding Rules 
 

Gridding Method:  Triangulation with Linear Interpolation 

Anisotropy Ratio:  1 

Anisotropy Angle:  0 

 

 

Output Grid 
 

Grid File Name:  D:\DISSERTAÇÃO\RAQUEL - UFC\COTA-

VOLUME\Cotas_Carta_porjeto.grd 

Grid Size:  73 rows x 100 columns 

Total Nodes: 7300 

Filled Nodes: 3140 

Blanked Nodes: 4160 

Blank Value: 1.70141E+038 

 

Grid Geometry 

 

X Minimum: 545973.4393 

X Maximum: 549996.1012 

X Spacing: 40.632948484849 

 

Y Minimum: 9585957.659 

Y Maximum: 9588902.51 

Y Spacing: 40.90070833333 
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Univariate Grid Statistics 

 

—————————————————————————————— 

 Z 

—————————————————————————————— 

 Count:                  3140 

 

 1%%-tile:               7.09068999922 

 5%%-tile:               8.4882964262 

10%%-tile:               9.92163844771 

25%%-tile:               13.1059363341 

50%%-tile:               15.8326244234 

75%%-tile:               19.0187491436 

90%%-tile:               20.6391848238 

95%%-tile:               21.2245727295 

99%%-tile:               21.8560190488 

 

Minimum:                 6.01038456818 

Maximum:                 22.2608849278 

 

Mean:                    15.7340096559 

Median:                  15.8355957653 

Geometric Mean:          15.1830634077 

Harmonic Mean:           14.555493842 

Root Mean Square:        16.20924031 

Trim Mean (10%%):        15.8596419536 

Interquartile Mean:      16.0558763416 

Midrange:                14.135634748 

Winsorized Mean:         15.8245129493 

TriMean:                 15.9474835811 

 

Variance:                15.1852476407 

Standard Deviation:      3.89682532849 

Interquartile Range:     5.91281280952 

Range:                   16.2505003596 

Mean Difference:         4.44459853064 

Median Abs. Deviation:   3.02275219035 

Average Abs. Deviation:  3.22749713827 

Quartile Dispersion:     0.184058231905 

Relative Mean Diff.:     0.282483526312 

 

Standard Error:          0.0695418300566 

Coef. of Variation:      0.247668929517 

Skewness:                -0.387337066624 

Kurtosis:                2.28612421877 

 

Sum:                     49404.7903196 

Sum Absolute:            49404.7903196 

Sum Squares:             825001.94028 

Mean Square:             262.739471427 

—————————————————————————————— 
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———————————————— 

Grid Volume Computations 

———————————————— 
 

Mon Apr 18 10:59:50 2011 

 

Upper Surface 
 

Grid File Name:  D:\DISSERTAÇÃO\RAQUEL - UFC\COTA-

VOLUME\Cotas_Carta_porjeto.grd 

Grid Size:  73 rows x 100 columns 

 

X Minimum: 545973.4393 

X Maximum: 549996.1012 

X Spacing: 40.632948484849 

 

Y Minimum: 9585957.659 

Y Maximum: 9588902.51 

Y Spacing: 40.90070833333 

 

Z Minimum: 6.0103845681794 

Z Maximum: 22.260884927813 

 

 

Lower Surface 
 

Level Surface defined by Z = 0 

 

 

Volumes 
 

Z Scale Factor: 1 

 

Total Volumes by: 

 

Trapezoidal Rule: 82106630.020794 

Simpson's Rule: 82104272.52109 

Simpson's 3/8 Rule: 82176633.763773 

 

Cut & Fill Volumes 

 

Positive Volume [Cut]: 82106630.020794 

Negative Volume [Fill]: 0 

Net Volume [Cut-Fill]: 82106630.020794 

 

 

Areas 
 

Planar Areas 

 

Positive Planar Area [Cut]:  4958327.5039236 

Negative Planar Area [Fill]:  0 

Blanked Planar Area:  6887812.4149527 

Total Planar Area:  11846139.918876 
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Surface Areas 

 

Positive Surface Area [Cut]:  4960072.4429649 

Negative Surface Area [Fill]:  0 

 

 

Ilustrações dos possíveis modelos de mapeamento do terreno, estabelecidos no 

programa SURFER, a parir do arquivo base criado.  

 

 

Figura A3a – Ilustração em New Contour Map. 

 

 

Figura A3b – Ilustração em New Post Map. 
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Figura A3c – Ilustração em N New Classed Post Map. 

 

 

Figura A3d – Ilustração em New 1-Grid Vector Map. 
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Figura A3e – Ilustração em New Image Map. 

 

 

Figura A3f – Ilustração em New Shaded Relief Map. 
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Figura A3g – Ilustração em New 3D Wireframe. 

 

 

Figura A3h – Ilustração em New 3D Surface. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A4 
 

                        ANEXOS 

 

 

 

Hietogramas com os resultados das chuvas efetivas a partir das modelagens do 

comportamento da bacia através do software HEC-HMS. Em exemplo a área S11. 

 

 

Figura A4a – Hietograma com os resultados das chuvas efetivas, para T igual a 20 anos, ex.: S11. 
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Figura A4b – Hietograma com os resultados das chuvas efetivas, para T igual a 50 anos, ex.: S11. 

 

 

Figura A4c – Hietograma com os resultados das chuvas efetivas, para T igual a 100 anos, ex.: S11. 

 


