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RESUMO 

 

O trabalho apresenta um modelo hidrológico inédito para a bacia hidrográfica do rio 

Granjeiro (BHG), com uma área de contribuição de 18,54 km², altitude variando de 

399 a 953 metros acima do nível do mar, localizada no município do Crato, região 

sul do estado do Ceará, região de grande relevância econômica no estado, 

destacando-se o comércio e o turismo. O modelo foi desenvolvido utilizando o 

software HEC-HMS do Centro de Engenharia Hidrológico (CEIWR-HEC), do corpo 

de engenheiros do exercito dos Estados Unidos da América (USACE). A 

metodologia utilizada foi composta por três partes. A primeira parte tratou de extrair 

os dados geográficos, físicos e hidrológicos, utilizando modelos digitais de elevação, 

imagens de satélites e mapas temáticos de caracterização territorial do estado do 

Ceará, por meio do software ArcGIS e sua extensão HEC-GeoHMS, para exportá-los 

para o HEC-HMS. A segunda parte se concentrou na construção dos hietogramas, 

utilizando a equação de chuva do município do Crato e o método dos blocos 

alternados. E por fim, na terceira etapa foi simulado o escoamento superficial, 

provocado por chuvas com vários tempos de retornos, tanto para o cenário atual, 

quanto para vários cenários fictícios da BHG, utilizando o método desenvolvido pelo 

Serviço de Conservação do Solo (SCS) do Departamento de Agricultura dos 

Estados Unidos (USDA), conhecido como o modelo SCS. Verificou-se que as Sub-

bacias SB4, SB5 e SB9 contribuem com 46% do escoamento total no exutório, além 

de um crescimento de ocupação da BHG em 15%, praticamente dobrará a 

probabilidade de cheias no canal do rio Granjeiro, enquanto a diminuição desta 

ocupação em 15%, praticamente reduz a possibilidade de cheias no canal do rio 

Granjeiro pela metade. Contudo, é importante frisar, que o modelo hidrológico 

apresentado é o primeiro modelo elaborado para a BHG, dando aos gestores 

municipais do Crato a possibilidade de estudar a construção de obras hidráulicas 

para contenção das cheias, além de implementação de políticas públicas de 

ocupação das áreas em contidas na BHG, com o objetivo de reduzir as enchentes 

ocorridas no canal do rio Granjeiro. 

 

Palavras Chave: Modelagem Hidrológica, Rio Granjeiro – Crato (CE), Curve Number 

(CN), Modelo SCS, HEC-HMS. 



 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

The paper proposes a novel model for hydrological river basin Granjeiro (BHG), with 

a contribution area of 18.54 km², altitude ranging 399-953 meters above sea level, 

located in the county of Crato, southern the state of Ceará of great economic 

importance in the state, especially trade and tourism. The model was developed 

using the software HEC-HMS Hydrologic Engineering Center (CEIWR-HEC), the 

engineer corps of the army of the United States (USACE). The methodology used 

was composed of three parts. The first part dealt with data extraction geographic, 

physical and hydrological using digital elevation models, satellite images and 

thematic maps of territorial characterization of the state of Ceará, through the ArcGIS 

software and its extension HEC-GeoHMS to export them for HEC-HMS. The second 

part focused on building the hietogramas, using the equation of rain Crato and the 

method of alternating blocks. And finally, the third step was simulated runoff caused 

by rain several times with returns, both for the current scenario, as for several 

fictional scenarios BHG, using the method developed by the Soil Conservation 

Service (SCS) Department of Agriculture (USDA), known as the SCS model. It was 

found that the sub-basins SB4, SB5 and SB9 contribute 46% of the total flow in river 

mouth, end an increase in occupancy of BHG 15%, nearly double the likelihood of 

flooding in the river channel Granjeiro, while this occupation decreased by 15 %, 

almost reduces the likelihood of flooding in the river channel Granjeiro by half. 

However, it is important to note that the hydrological model presented is the first 

model designed for BHG, giving municipal managers Crato the possibility to study 

the construction of hydraulic containment of floods, as well as implementation of 

policies of occupation of areas contained in BHG, with the goal of reducing the 

flooding that occurred in the river channel Granjeiro. 

 

Keywords: Hydrologic Modeling, Rio Granjeiro-Crato (CE) Curve Number (CN), SCS 

Model, HEC-HMS.  
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1. INTRODUÇÃO 

A água é um recurso natural fundamental para a vida no planeta Terra. As 

regiões do planeta, onde este recurso é escasso, apresentam dificuldades de uma 

forma geral. Já por outro lado, o excesso, pode causar prejuízos financeiros, sociais, 

entre outros, como é o exemplo de inundações em centros urbanos. Portanto, é de 

fundamental importância à compreensão do ciclo da água e seu comportamento 

numa determinada área/região, para a criação de mecanismos e até políticas 

públicas com o objetivo de minimizar ou eliminar os impactos causados, pelo 

excesso ou escassez da água, na sociedade. 

A forma mais prática de realizar estes estudos é construindo modelos 

hidrológicos da área. Com a evolução da tecnologia e dos estudos hidrológicos em 

todo mundo, a modelagem hidrológica, teve um avanço significativo, tornando a 

confecção de um modelo, uma operação rápida, com resultados aceitáveis. 

A interação entre sistemas de informações geográficas (SIG) e 

ferramentas computacionais de modelagem hidrológicas, facilitou e agilizou o 

trabalho do modelista na transferência das informações geográficas para o sistema 

de modelagem hidrológica, tornando o processo relativamente simples. 

Pretende-se mostra, com este trabalho, que o processo de modelagem 

pode ser feito através de SIG, no qual são extraídas as informações geográficas, 

usando análises de imagens de satélites e de modelos de elevação de terreno, e 

importadas para sistemas que apresentam algoritmos de modelos hidrológicos 

matemáticos que transformam a precipitação em vazão, usando ferramentas que 

façam a interação entre SIG e software de modelagem.  

O estudo foi realizado na bacia do rio Granjeiro, uma região com média 

pluviométrica de 1144 mm (BRITO, 2012) e que em 2011, apresentou uma 

precipitação diária de 164 mm, provocando um grande prejuízo estrutural e 

financeiro no centro no município do Crato-CE, com o intuito de gerar informações 

que possibilitem aos gestores públicos, elaborarem projetos que venham a minimizar 

a ocorrências desses tipos de catástrofe. 
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Figura 1 – Imagens da cheia de 28/01/2013 no município do Crato-CE 
Fonte: http://tarsoaraujo.blogspot.com.br/2011_01_01_archive.html; 
http://www.blogfariasbrito.com/2011/01/fotos-da-calamidade-provocada-pelas.html 

 

1.1. Objetivos Gerais 

Neste trabalho será elaborado um modelo computacional para simulação 

hidrológica de eventos de cheia e composição de cenários de ocupação de terreno, 

na bacia hidrográfica do rio Granjeiro, localizada no município do Crato, sul do 

Ceará. 

 

1.2. Objetivos específicos 

a) Delimitar a bacia e sub-bacias do rio Granjeiro, usando MDEs disponibilizado 

gratuitamente; 

b) Utilizar imagens de satélites e processamento em um SIG para caracterização 

morfométrica da bacia e extração de informações geográficas necessárias à 

composição do modelo hidrológico; 

c) Fazer a classificação da área, quanto ao uso e ocupação do solo, utilizando 

http://tarsoaraujo.blogspot.com.br/2011_01_01_archive.html
http://www.blogfariasbrito.com/2011/01/fotos-da-calamidade-provocada-pelas.html
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imagens de satélites, para determinação dos parâmetros Curver Number 

(CN), percentual de impermeabilização, perdas iniciais e tempo de retardo, 

necessários para a construção do modelo hidrológico; 

d) Simular cenários de urbanização da área, considerando um evento 

meteorológico com período de retorno de 50 anos e comparar com eventos 

de chuvas de vários períodos de retorno no cenário atual. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

2.1. Sistema de Informação Geográfica (SIG) 

2.1.1. Introdução 

Desde o início das pesquisas voltadas aos recursos hídricos, que as 

informações sobre localização geográfica e seu tratamento, tem sido um problema 

para os pesquisadores. Geralmente eles se deparam com a necessidade de 

representar superfícies terrenas, além de lidar com fenômenos e variáveis que nelas 

ocorrem (MELO, 2010). Nesse contexto, os estudos relacionados a problemas com 

variação espacial geográfica, caso inerente aos recursos hidrológicos, o Sistema de 

Informação Geográfica (SIG) vem tomando uma grande dimensão, tornando-se uma 

ferramenta de grande utilidade. Esta manipulação de dados espaciais, através do 

SIG, integrada à modelagem hidrológica permite a tomada de decisões relacionadas 

a planejamento e ordenamento de território, pois, é possível combinar a topografia, o 

tipo de uso do solo e as condições meteorológicas relativas a bacias e sub-bacias 

hidrográficas. Assim podemos simular diversos cenários e suas consequências, por 

meio das informações obtidas (SANTOS et al. 2006). 

A história de SIG reporta a década de 50 do século XX, conforme DeMers 

(2012), quando a urbanista britânica Jacqueline Tyrwhitt combinou quatro mapas 

temáticos (geologia, elevação, hidrologia e terra) em um mapa através do uso de 

sobreposições transparentes colocados um em cima do outro. Em 1959, o geógrafo 

americano Waldo Tobler, desenvolveu um sistema simples para aproveitar o 

computador para cartografia, tornando-se o precursor do SIG. Em 1963, finalmente é 

concretizado o SIG, por Roger Tomlinson, geógrafo canadense naturalizado inglês, 

que produziu o primeiro dispositivo de entrada cartográfica digital (digitalizador) e o 

código de computador necessário para executar os dados, apesar da época não 

favorecer, pois os recursos computacionais eram poucos e caros, além disso, a 

mão-de-obra tinha que ser especializada. 

Segundo Silva (2009), a partir da década de 70, com o progresso da 

informática e sua aplicação em quase todas as áreas técnicas, foi possível 

automatizar várias atividades da cartografia, isto graças ao surgimento dos primeiros 

sistemas CAD (Desenho Assistido por Computador), que se tornaram a base para os 
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primeiros sistemas de cartografia automatizados. Pode-se ainda acrescentar a esta 

década os embasamentos matemáticos direcionados à cartografia, abrangendo a 

geometria computacional. 

Câmara e Davis (1995) afirmam que a partir dos anos 80, o SIG inicia o 

período de aceleração do seu crescimento, que se dá até os dias atuais. Os avanços 

na microinformática, a redução dos custos com equipamentos, a evolução dos 

computadores pessoais e dos sistemas de gerenciamento de bancos de dados, 

deram a possibilidade de incorporar de muitas funções de análise espacial ao SIG, 

aumentado assim o seu campo de aplicações e consequentemente a sua difusão. 

Atualmente, existem vários sistemas de computadores destinados a 

trabalharem com SIG. O usuário tem a opção de escolha de plataforma, do tipo de 

licença, desde os gratuitos aos pagos, do tipo de conexão com banco de dados (em 

rede ou desktop), entre outras opções, além de encontrar vários aplicativos que 

fazem a integração do SIG com softwares de modelagem, como exemplo, podemos 

destacar o HEC-GeoHMS, que faz a integração do ArcGIS (aplicativo SIG) com o 

HEC-HMS (aplicativo de modelagem hidrológica). Portanto o SIG se tornou uma 

ferramenta muito difundida hoje, tanto na pesquisa como no ramo comercial, 

principalmente, devido à disponibilidade de recursos, sua versatilidade e 

principalmente a sua interdisciplinaridade. 

Na publicação de Câmara e Davis (1995), é descrito um breve histórico 

do SIG no Brasil. O início ocorreu com o prof. Jorge Xavier da Silva (UFRJ) que se 

fortaleceu com a vinda de Dr. Roger Tomlinson, criador do primeiro SIG (o Canadian 

Geographical Information System), estimulando o aparecimento de vários grupos 

interessados em desenvolver a tecnologia SIG. Destes grupos, podemos citar dois 

produtos que tiveram e tem destaque nacional, o SITIM/SGI e SPRING, este último 

distribuído, gratuitamente, pelo INPE, através do site http://www.dpi.inpe.br/spring. 

 

2.1.2. Conceitos Básicos 

Caldas (2006) afirma que um SIG consiste num ambiente de 

armazenamento, tratamento e análise de dados, aplicação de modelos e 

processamento de séries temporais, onde é possível visualizar cenários passados, 

atuais e simular cenários futuros. 

http://www.dpi.inpe.br/spring
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Por meio dos SIG’s é possível estudar áreas geográficas com grandes 

dificuldades de logísticas, trabalhando com diversos tipos de informações (dados) de 

forma integrada. 

O objetivo principal do SIG é a possibilidade de combinação de mapas 

temáticos, levantamentos aéreos fotográficos e imagens de satélites, para obtenção 

de mapeamento que auxiliaram nos monitoramento de recursos hídricos, no 

cadastramento rural e urbano, etc. (RIBEIRO, 1998 apud RODRÍGUEZ, 2005, p. 22). 

O conceito de SIG evoluiu desde a década de 60. Seu objetivo não 

mudou, mas, o contexto da definição foi mudado à medida que o uso destes 

sistemas evoluiu abrangendo diferentes campos de pesquisa (MIRANDA, 2010). 

Isso só foi possível devido à quantidade de informações geográficas disponibilizadas 

pelas Universidades, setores públicos, como centros de pesquisas, secretarias de 

prefeituras, órgãos estaduais e federias, além das inciativas privadas. Mas somente 

quantidade não é suficiente, pois qualidade dessas informações, segundo Tavares 

(2010), está relacionada com a representatividade espacial do fenômeno em estudo, 

e esta representatividade se agrava com o aumento das dimensões do sistema em 

estudo. 

 

2.1.3. Estrutura de SIG 

O SIG apresenta quatro componentes interativos: um subsistema de 

entrada responsável pela conversão dos mapas e outros dados espaciais em 

formato digital (digitalização), um subsistema de armazenamento e recuperação, um 

subsistema de análise, e um subsistema de saída com a função de produção de 

mapas, tabelas e respostas a consultas geográficas. SIG é usado frequentemente 

pelos planejadores ambientais, urbanistas, pesquisadores, especialistas em 

recursos hídricos, e outros profissionais cujo trabalho se baseia em mapas. A figura 

2 mostra uma estrutura geral do SIG. 

Existem vários sistemas que podem trabalhar com construções espaciais 

(ponto, linha e polígonos), mas a diferença básica entre o SIG e os outros sistemas, 

está na possibilidade de trabalhar com os dois tipos de estruturas de dados 

espaciais, a estrutura vetorial, baseada em pontos definidos por um par de 

coordenadas, e a estrutura raster, composta por uma matriz de pontos (células), com 
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dimensões constantes, sendo cada ponto representado uma porção quadrada de 

área e localização determinada pelas coordenadas geográficas do centróide da 

célula, associada a informações alfanuméricas (dados não espaciais) (SABOYA, 

2000). Portanto, pode-se dizer que os dados manipulados no SIG, apresentam um 

maior número de informações que nos outros sistemas, como exemplo o CAD, por 

apresentarem recursos para tratamento de topologias e associação de tributos 

alfanuméricos com a indexação espacial. 

 

 
Figura 2 – Estrutura Geral do SIG 

Fonte: Câmara (2005), pag 3-3 

 

Segundo Câmara (2005), numa visão abrangente, pode-se indicar que um 

SIG tem os seguintes componentes: 

 Interface com usuário; 

 Entrada e integração de dados; 

 Funções de consulta e análise espacial; 

 Plotagem e visualização; 

 Gerência de dados geográficos. 

A relação destes componentes é estabelecida de forma hierárquica. A 

definição dos modos de operação e controle é feito na interface homem-máquina, 

logo em seguida, deve-se ter mecanismos de processamento de dados espaciais 

(entrada, edição, análise, visualização e saída) e por fim, deve ser ofertado o 
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armazenamento e a recuperação dos dados espaciais e seus atributos. Veja na 

figura 2 a relação entre estes componentes. 

 

2.1.4. Aplicação do SIG 

Com já foi mencionado, o SIG se apresenta como uma ferramenta útil e 

abrangente. As áreas de aplicação são diversas, desde a geografia até engenharia, 

passando pela saúde, administração, finanças, logística, política, entre outros. A 

figura 3 mostra um esquema, representando as áreas de aplicação do SIG. 

 

 
Figura 3 – Áreas de aplicação do SIG 

Fonte: http://enggeografica.fc.ul.pt/images/Msc-sig.jpg (acesso em 21/02/2013) 

 

Então, como é possível um sistema abranger tantas áreas assim? 
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Segundo Aronoff, (1989 apud SILVA, 2009), o processamento de informações 

geográficas inicia e termina do mundo real, conforme a figura 4. Portanto, como se 

pode ver, todas as áreas que necessitam de alguma informação geográfica na 

tomada de uma decisão, é aconselhável o uso do SIG, para fundamentar melhor a 

decisão tomada, pois através do SIG, podem-se criar modelos representativos da 

realidade, tornando-se assim uma ferramenta gerencial em certas ações. 

No caso específico dos recursos hídricos, os SIG’s são empregados na 

criação do banco de dados, na geração de Modelos Numéricos do Terreno – MNT, 

na análise de imagens de satélite e na recuperação de informações, por exemplo, 

GPS – Global Positioning System, que combinados com a modelagem hidrológica, 

podem ser utilizados em Sistemas de Apoio à Decisão (SAD), Silva (2007). 

Sistemas de Apoio à Decisão (SAD) são sistemas de informação dotados 

de capacidades de modelagem científica, ferramentas de manipulação e de 

análise de dados, configurados para atender processos de tomada de 

decisão sobre problemas grandes e mal ou semiestruturados. “Seus 

objetivos gerais são melhorar a eficácia ou qualidade da decisão e eficiência 

do processo de tomada de decisão em nível de planejamento e gerência” 

(RAFAELI NETO, 2000). 

 

 
Figura 4 – Ciclo do SIG  
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Fonte: Silva (2009), pag 25. 

 

2.2. Sensoriamento Remoto 

2.2.1. Introdução 

Historicamente, reconhece-se que o termo Sensoriamento Remoto (SR) 

foi criado para designar o desenvolvimento dessa nova tecnologia de instrumentos 

capaz de obterem imagens da superfície terrestre a distâncias remotas (MENESES 

et al 2012). Segundo Novo (1989, apud ALVES, 2004), “sensoriamento remoto é a 

utilização de sensores para a aquisição de informações sobre objetos ou fenômenos 

sem que haja contato direto entre eles”. 

Já Rosa (1990) define sensoriamento remoto como sendo a forma de se 

obter informação de um objeto ou alvo1, sem que haja contato físico com o mesmo e 

neste mesma obra, ele descreve que esta técnica tem sido utilizada desde a 

primeira guerra mundial, onde serviram como suporte para o planejamento das 

missões militares, através de fotos aéreas. A partir de 1972, é que o sensoriamento 

remoto, começou a tomar a forma dos dias atuais, com o lançamento do primeiro 

satélite de sensoriamento remoto com finalidades civis. Hoje, inúmeras instituições 

utilizam-se desta tecnologia para obter informações de carácter geológico, 

geomorfológico, pedológico, hidrológico, agrícola, de qualidade ambiental, etc. 

Rafaeli Neto (2000) em sua dissertação atesta que o SR é uma área afim 

do SIG e tem sido explorada como ferramenta no suporte à Hidrologia, sendo 

aplicada principalmente no campo de inundações e também na calibração de 

modelos científicos e relacionamentos empíricos. 

 

2.2.2. Princípios de Sensoriamento Remoto 

Rosa (1990) relata que o sensoriamento remoto apresenta duas fases: a 

aquisição de dados, relacionada com os processos de detecção e registro da 

informação, e a fase de utilização/análise dos dados, que compreende o tratamento 

e a extração de informações dos dados obtidos. 

Para obter essas informações é necessário compreender os elementos 

                                            
1
 “Alvo é todo objeto, natural ou criado pelo homem, sobre a superfície da Terra e que pode ser 

identificado por um sensor remoto”, (SAUSEN, 2008). 
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básicos envolvido no processo, são eles a radiação eletromagnética (REM), a fonte 

de radiação, os efeitos atmosféricos, o comportamento espectral dos alvos e o 

sistema sensor. Estes elementos estão esquematizados na figura 5. 

A fonte de energia é responsável por emitir as radiações 

eletromagnéticas, usadas para transmitir informações sobre o alvo para os sensores 

do equipamento utilizado no sensoriamento remoto. Nesta transmissão, além das 

informações do alvo, também pode constar informações sobre os efeitos 

atmosféricos.  

 

 
Figura 5 – Esquema dos elementos na aquisição de dados. 

Fonte: Rosa (1990), pag. 14. 

 

A radiação eletromagnética (REM) é uma forma de energia que se 

movimenta a velocidade da luz, e apresenta simultaneamente aspectos de caráter 

ondulatório e corpuscular, não necessitando de um meio material para se propagar, 

(ALVES, 2004). No primeiro aspecto a radiação eletromagnética propaga-se sob a 

forma de ondas e pode ser descrita em termos da velocidade (c), do comprimento de 

onda (), e da frequência (f). Já a forma corpuscular é também importante no estudo 

da emissão e absorção, além de explicar fenômenos como a fluorescência, 
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interações atômicas e moleculares. Segundo esta teoria, a energia eletromagnética 

é emitida, absorvida ou mesmo propagada em forma de pequenas partículas 

discretas de energia, denominadas fótons ou quanta. 

A faixa de comprimentos de onda, frequência ou energia em que se 

encontra a REM é praticamente ilimitada. Portanto para representar continuamente 

esta radiação em termos do comprimento de onda, da frequência ou da energia, é 

utilizada uma escala de comprimentos de ondas, na qual foi denominada de 

espectro eletromagnético, conforme pode ser verificado na figura 6. 

 

 
Figura 6 – Espectro eletromagnético 

Fonte: http://meteoropole.com.br/site/wp-content/uploads/2012/12/espectro_eletromagnetico1.jpg 
(acesso em 26/02/2013) 

 

No momento em que uma REM atinge o alvo, ela pode ser refletida, 

transmitida e/ou absorvida. Através destas interações, podem-se obter informações, 

características do alvo, pois a lei de conservação de energia nos permite dizer que o 

fluxo de radiação incidente no alvo, tem que ser igual ao somatório dos fluxos de 

radiação refletido, absorvida e transmitida pelo alvo. 

A intensidade relativa com que cada corpo reflete ou emite a REM nos 

diversos comprimentos de onda é denominada de assinatura espectral, veja a figura 

7. Alves (2004) relata que a resposta ao fluxo de radiação eletromagnética pode ser 

descrita através de curvas que representam o comportamento espectral dos alvos 

terrestres, a essa descrição é chamado de assinatura espectral. 

A REM é captada num dispositivo eletrônico, chamado de sensor remoto, 

composto de milhares de células sensíveis à radiação (detectores), disposta numa 

matriz, onde cada detector é ativado gerando uma pequena carga elétrica 

proporcional a radiação da parte o alvo equivalente. Um componente eletrônico faz a 

leitura do valor da carga e armazena numa memória física (cartão de memória, 
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disquete, fita magnética, disco óptico) na forma de arquivo de computador, ou são 

transmitidas e gravadas nas estações receptoras na Terra. Após a gravação são 

processadas nos computadores das estações e geradas as cenas, correspondente a 

cada sensor ou banda. 

 

 
Figura 7 – Assinatura espectral de vários alvos 

Fonte: Sausen (2008), pag 16. 

 

Os sensores remotos podem ser colocados em aeronaves, satélites, 

balões, etc. para obter as imagens da superfície da Terra. Atualmente, devido ao 

grande avanço da tecnologia, existem inúmeras soluções no mercado, como por 

exemplo, uma pequena aeronave não tripulada é programada para fazer o registro 

da superfície terrestre de uma determinada região. Mas o uso dos satélites ainda 

está em alta, apesar do custo operacional. 

A fonte da REM pode classificar os sensores remotos em dois tipos: 

ativos e passivos. Os ativos são os sensores que emitem a sua própria radiação, 

enquanto os passivos utilizam a radiação emitida por outra fonte. Como o sol é uma 

fonte abundante de radiação, a maioria dos sensores, são do tipo passivo, captam a 

radiação do sol depois de ter interagido com a superfície e atmosfera terrestre. 

Já a resolução espacial, classifica-os em sensores imageadores e não-

imageadores. Os primeiros fornecem uma imagem do alvo, enquanto os segundos 
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fornecem informações que podem estar contidas em gráficos, tabelas, etc. 

E finalmente, os sensores podem ser abordados pela sua potencialidade 

de aplicação, por exemplo, visualização estereoscópica 3D, levantamento cadastrais 

urbanos e cartográficos digitais, acompanhamento da evolução e de mudanças na 

paisagem, determinação da composição e constituição de minerais e rochas, entre 

outras. Para isso, é necessário escolher o tipo de resolução mais adequada à 

aplicação desejada.  

Na prática, a detecção ou identificação de um objeto nas imagens de 

sensoriamento remoto não é determinada somente pela resolução espacial, 

mas por quatro diferentes formas de medições: pela área do campo de 

visada do sensor; pelo comprimento de onda das bandas; pelos valores 

numéricos da medida da radiância do alvo; e pela data em que a imagem foi 

tomada, (MENESES e ALMEIDA, 2012). 

Conforme foi dito por Meneses (2012), os sensores remotos apresentam 

as seguintes resoluções: 

 

 
Figura 8 – Diferença da resolução radiométrica 

Fonte: Meneses e Almeida (2012), pag. 31. 

 

 Resolução espacial – tamanho individual do elemento de área detectada. 

Esta resolução está relacionada ao menor tamanho do alvo que pode ser 

identificado na imagem.  

 Resolução espectral – esta resolução envolve três parâmetros de medida: o 
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número de bandas que o sistema sensor possui; a largura em comprimento 

de onda das bandas e as posições que as bandas estão situadas no espectro 

eletromagnético. Esta resolução é responsável por distinguir um material do 

outro. 

 Resolução Radiométrica – é a intensidade de radiação de cada pixel unitário. 

Esta resolução é responsável pelo visual da imagem. Veja a figura 8. 

 Resolução Temporal – é a frequência em que o sensor revisita uma área e 

obtém imagens periódicas ao longo de sua vida útil. Esta resolução é 

responsável pela atualização das imagens de uma determinada área. 

 

2.2.2.1. Imageadores Orbitais 

Apesar do enorme benefício que as fotografias aéreas proporcionaram 

para a humanidade, foi-se percebendo, com o tempo, que o uso de aeronaves 

restringia a cobertura de grandes áreas e, sobretudo, a tomada de dados de forma 

sistemática para fins de monitoração do ambiente. Com o desenvolvimento 

tecnológico de novas plataformas orbitais, como os satélites, essa limitação foi 

superada, pois um satélite é capaz de orbitar continuamente a Terra, por muitos 

anos. 

Estimulados pelo desenvolvimento e construção de satélites artificiais, 

novos instrumentos sensores começaram a ser projetados. Esses novos sensores, 

ditos não fotográficos, foram denominados de sensores imageadores 

multiespectrais. Rosa (1990) definiu os sensores imageadores multiespectrais, como 

instrumentos eletro-óptico capazes de obter múltiplas imagens simultâneas da 

superfície terrestre, desde o comprimento de onda da luz visível azul, até a região 

termal. Já Meneses e Almeida (2012) consideram um imageador, como um 

instrumento que a cada instante capta a energia eletromagnética da radiância de 

pequenas amostras de área da superfície terrestre (pixel), convertendo-a, através 

dos detectores, em um sinal elétrico cuja intensidade é correspondente à 

intensidade da radiância de cada pixel. 

Meneses e Almeida (2012) justificam a eficiência dos imageadores 

multiespectral por três motivos:  

 Os dados são em formato digital; 
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 Podem ser operados de plataformas orbitais e suborbitais por meio de 

satélites, permitindo a tomada de imagens de forma repetitiva ao longo de 

vários anos; 

 As imagens podem ser obtidas num amplo intervalo de comprimento de onda, 

com dezenas a centenas de bandas espectrais. 

Aproveitando o movimento do satélite, o imageador produz (em várias 

bandas) as linhas de imagem transversais ao seu deslocamento na órbita. Essas 

linhas de imagem são transmitidas para as estações receptoras na Terra, à medida 

que vão sendo produzidas. A recepção e gravação dessas linhas são feitas por meio 

de receptores, gravadores e grandes antenas parabólicas (ver figura 9), que 

acompanham o satélite em sua trajetória. Na mesma obra, Steffen afirma que as 

fitas magnéticas contendo a gravação das linhas de varredura produzidas pelo 

imageador orbital são então processadas nos computadores das estações terrenas, 

para gerar as cenas correspondentes a cada banda. 

 

 
Figura 9 – Varredura de um imageador orbital 

Fonte: http://www.inpe.br/unidades/cep/atividadescep/educasere/image24.jpg (acesso em 
25/02/2013) 

 

O Brasil foi um dos pioneiros, na instalação de estação terrena para 

gravar dados de satélites de sensoriamento remoto. A Estação de Cuiabá, estado do 

Mato Grosso, no Centro de Cuiabá do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 

(INPE) foi à terceira a iniciar gravações dos sinais oriundos dos sensores do satélite 

americano LANDSAT. Isto teve início no ano de 1973. Nesta época estavam 

operando apenas as estações de Greenbelt nos Estados Unidos, Prince Albert no 

Canadá além da estação de Fairbanks no Alasca, atualmente em desuso. 



34 

 

Segundo Saunsen (2008), estes dados de sensoriamento remoto, depois 

de captados pelas antenas em Cuiabá, são encaminhados para a Divisão de 

Geração de Imagens-DGI do INPE, localizada na cidade de Cachoeira Paulista, 

estado de São Paulo, que é responsável pela recepção, processamento e 

distribuição de imagens. 

Apesar disso, o Brasil só conseguiu lançar o primeiro satélite com 

imageadores orbitais em 14 de outubro de 1999, graças à assinatura de um acordo 

de parceria, em julho de 1988, envolvendo o INPE e a CAST (Academia Chinesa de 

Tecnologia Espacial) para o desenvolvimento de um programa de construção de 

dois satélites avançados de sensoriamento remoto, denominado programa CBERS 

(China-Brazil Earth Resources Satellite, Satélite Sino-Brasileiro de Recursos 

Terrestres).  

O segundo satélite, teve o seu lançamento em 2003 e graças ao sucesso 

do lançamento e funcionamento de ambos os satélites, os governos decidiram 

expandir o acordo e incluir mais três, o CBERS-2B, CBERS-3 e o CBERS-4, como 

uma segunda etapa da parceria Sino-Brasileira. Como frutos desta nova etapa, o 

CBERS-2B foi lançado em 19 de setembro de 2007, a partir da base de lançamento 

de Taiyuan, na China, estava previsto o lançamento do CBERS-3 para o final do ano 

2012 (INPE, 2013). 

 

 
Figura 10 – imagem dos satélites CBERS-3 e 4. 

Fonte: CBERS/INPE – divulgação http://www.cbers.inpe.br/imagens/ilustra1_descricao3e4_amplia.jpg 

 

Para o CBERS-3 e 4, serão utilizadas no módulo carga útil, quatro 

http://www.cbers.inpe.br/imagens/ilustra1_descricao3e4_amplia.jpg
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câmeras (Câmera PanMux - PANMUX, Câmera Multi Espectral - MUXCAM, 

Imageador por Varredura de Média Resolução – IRSCAM, e Câmera Imageadora de 

Amplo Campo de Visada – WFICAM) com desempenhos geométricos e 

radiométricos melhorados. A órbita dos dois satélites será a mesma que a dos 

CBERS-1, 2 e 2B (INPE, 2013). A figura 10 mostra um desenho dos satélites 

CBERS 3 e 4. 

 

2.3. Modelo Digital de Elevação (MDE) 

2.3.1. Introdução 

“Os modelos de terreno sempre atraíram os militares, administradores, 

paisagistas, engenheiros civis, como também outros peritos em várias ciências de 

terra” (LI, apud DRUZINA, 2007, pag. 14). Somente a partir da década de 50 do 

século XX, começaram os estudos sobre a modelagem computacional dos terrenos. 

Antes disso os modelos eram fabricados em borracha, barro, areia, plásticos, etc. 

“Durante o período de 1966-1972 o "Riverside County Flood Control and 

Water Conservation District" na Califórnia, produziu um Modelo Digital de Terreno 

(MDT)” (SIMÕES, 1993). Este modelo foi utilizado nos projetos de controle de fluxo 

em canais, estradas, áreas de empréstimos e aterros sanitários e em 1971 na 

geração de mapas de contornos. A partir do inicio da década de 70, os MDEs, 

passaram a ser objeto de diversos estudos, servindo como ferramenta de suporte 

em diversas áreas, aumentando assim o seu leque de aplicação. 

Nos estudos relacionados aos recursos hídricos na maior parte dos casos 

requerem dados físicos e topográficos que tradicionalmente eram obtidos nos mapas 

ou com pesquisas de campo (TAVARES, 2005). Nesta mesma publicação o autor 

afirma que com a evolução dos SIGs, estas informações estão sendo agregadas 

diretamente em formato digital, permitindo a extração automatizada de dados 

fisiográficos, a partir dos Modelos Digitais de Elevação (MDE). 

Existem várias designações para representar os modelos digitais que 

representam a topografia de certa área (BARROS, 2006). É comum aparecer os 

termos MDE, MDT, MDA, MDET, ou suas variações em inglês. Segundo Druzina 

(2007), estes termos surgiram em diferentes países, por exemplo, MDE derivado do 

DEM (Digital Elevation Models) é usado no EUA, MDA derivado do termo alemão 
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DHM (Digital Height Models), MTDE foi introduzido e usado pela USGS (United 

States Geological Survey) e DMA (Defense Mapping Agency). Existem pequenas 

diferenças entre os estes termos, mas de uma forma mais ampla, podem ser 

classificados como sinônimos. No presente trabalho será adotado o termo MDE 

(Modelo Digital de Elevação). 

Segundo Chaves (2002), o MDE é qualquer representação digital da 

variação continua no espaço do relevo de uma determinada área. Simões (1993) 

descreve MDE, como “uma ferramenta computacional destinada a gerar uma 

superfície representativa da distribuição espacial de uma determinada característica, 

possibilitando sua análise, manipulação e avaliação”. 

Luiz et al. (2007), define MDE como “uma representação digital de uma 

seção da superfície, dada por uma matriz de pixels com coordenadas planimétricas 

(x,y) e um valor de intensidade do pixel, correspondente à elevação”. 

 

2.3.2. Geração de Modelos Digitais de Elevação 

Segundo Felgueiras (1998) apud Chaves (2002), na geração dos MDEs, 

podem-se distinguir três fases: Aquisição dos dados, a escolha do modelo 

matemático e elaboração dos produtos finais.  

Na aquisição dos dados, deve-se levar em conta a quantidade e a 

qualidade dos dados, lembrando-se que o cuidado desta escolha, está diretamente 

relacionado com a exatidão na representação do relevo. Segundo Viviane e Manzato 

(2005), existem várias formas de obtenção destes dados, por exemplo, 

levantamentos de campo, digitalização de mapas, medidas fotogramétricas a partir 

de modelos estereoscópicos ou dados altimétricos, adquiridos por meio de 

receptores GPS e satélites. Analisando estas fontes pode-se enquadrar em três 

grupos de dados: os pontos cotados, as curvas de nível e os dados de elevação de 

sensoriamento remoto aéreo e orbital, conforme publicado por Druzina (2007). 

Já a escolha de modelo matemático, está relacionada com os dados 

adquiridos. Segundo Chaves (2002), estes modelos podem ser classificados em dois 

grandes grupos: modelos de aproximação (globais) e modelos de interpolação 

(locais). 

Conforme Sousa et al. (2008), existem diversos métodos que combinam 
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diferentes malhas e diferentes interpoladores. Os tipos de malhas utilizadas são de 

bases regulares retangulares (GRID), também conhecidos como grades regulares 

ou raster, ou redes irregulares triangulares (TIN), que Tavares (2005) descreve como 

a “representação das superfícies por meio de uma malha de triângulos superpostos 

e contíguos, não devendo ficar limitado a um único tamanho de triângulo”. 

Atualmente, os MDEs de uma determinada região, são criados 

basicamente através das curvas de níveis ou através de dados de sensores orbitais. 

As curvas de níveis são obtidas fazendo o levantamento topográfico da área de 

estudo, enquanto os dados de sensoriamento orbitais são conseguidos através da 

alteração do ângulo de incidência dos sensores a fim de se obter imagens fora do 

Nadir. Conforme Barros (2006), “variando o ângulo de incidência, pode-se adquirir 

imagens de um mesmo local da superfície terrestre, sobe pontos de vista diferentes, 

o que possibilita a obtenção de pares estereoscópicos e, a partir destes, a geração 

do MDE”. 

Os pares de imagens estereoscópicas são conseguidos através dos 

sensores HRS (High Resolution Stereoscopic) do satélite SPOT, do sensor ASTER 

(Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer), presente no 

satélite TERRA, dos sensores do satélite IKONOS, entre outros. 

Segundo Pinheiro (2012), é possível encontrar MDEs, obtidos por 

sensoriamento orbital, em todo mundo, abrangendo praticamente todo o território, e 

a preços baixos, mas a qualidade das informações depende da rugosidade e da 

declividade do terreno. Segundo Rôvere e Holler (2011), pode-se utilizar dados 

altimétricos de distribuição gratuita provenientes de três principais fontes: o SRTM, 

GDEM e o TOPODATA. 

O SRTM (Shutlle Radar Topography Mission) foi uma missão realizada 

pela NASA (National Aeronautics and Space Administration), durante 11 dias do mês 

de fevereiro de 2000, abordo de um ônibus espacial, que tinha o objetivo de obter 

dados altimétricos, numa escala global, para gerar um banco de dados mais 

completo e de alta resolução topográfico digital da Terra. Segundo Martins (2010), 

“foi o primeiro MDE elaborado em larga escala, com alta qualidade de resolução 

espacial: SRTM 1 (arco de 1 segundo ~ 30 m), SRTM 3 (arcos de 3 segundo ~ 90 

m) e SRTM 30 (arcos de 30 segundo ~ 270 m)”. Os MDEs gerados foram 

disponibilizado através do site www2.jpl.nasa.gov/srtm. 
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O ASTER GDEM (Global Digital Elevation Model) obtido pelo sensor 

ASTER, é fruto do consórcio entre a NASA e o METI (Ministry of Economy, Trade 

and Industry) do Japão. “O ASTER GDEM é uma contribuição ao Global Earth 

Observation System of Systems (GEOSS) e está disponível publicamente aos 

usuários desde junho de 2009” (SALGADO, 2011). 

O projeto Topodata oferece o MDE e suas derivações locais básicas em 

cobertura nacional, ora elaborados a partir dos dados SRTM disponibilizados pelo 

USGS na rede mundial de computadores (INPE, 2013). 

 

2.4. Estudo Hidrológico 

2.4.1. Introdução 

A relação da água com o planeta Terra é complexa e está diretamente 

associada ao crescimento da população humana, ao processo de urbanização dos 

grandes centros urbanos ao longo dos séculos e aos usos múltiplos da água, que 

afetam tanto a quantidade como a qualidade da água existente (TUNDISI, 2003 

apud SANTOS e SILVA, 2007). É sabido que a água é uma substância essencial 

para a sobrevivência dos seres vivos. Segundo Chow et al. (1988) a água é a 

substância mais abundante na Terra, é o principal constituinte do todos os seres 

vivos e é uma importante força que está em constante mudança na superfície. Já 

Andrade et al. (2008) relata que a água é um dos recursos naturais de maior 

importância, sendo imprescindível para garantir a qualidade de vida e o 

desenvolvimento econômico e social da população, além de ser componente da 

paisagem e do meio ambiente. 

No início da segunda década do século XXI, este recurso natural, também 

tem sido alvo de exploração pelas indústrias nos seus processos produtivos. 

Portanto, é de suma importância o estudo desta relação. 

De acordo com Tucci (2005), Hidrologia em Recursos Hídricos é 

entendida como a área do conhecimento que estuda o comportamento físico da 

ocorrência e o aproveitamento da água na bacia hidrográfica, quantificando os 

recursos hídricos no tempo e no espaço e avaliando o impacto da modificação da 

bacia sobre o comportamento dos processos hidrológicos. Na visão atual, a 

Hidrologia passa de ser uma ciência descritiva e qualitativa, para ser uma ciência 
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que aplica metodologias matemáticas e estatísticas para caracterizar 

quantitativamente os fenômenos (TAVARES, 2005). 

Neste contexto, o estudo de uma determinada área, deve estar 

relacionado às unidades cuja à captação natural da água, proveniente da 

precipitação ocorrida, faça ocorrer um escoamento direcionado a um único ponto de 

saída da área, seu exutório2, esta unidade é denominada bacia hidrológica, (TUCCI, 

e SILVEIRA, 2009). De acordo com Lima (1986), a bacia hidrográfica pode ser 

considerada um sistema geomorfológico aberto, e como tal ela se encontra, mesmo 

quando não perturbada, em contínua flutuação, num estado de equilíbrio 

transacional ou dinâmico. Assim a bacia hidrográfica, vem sendo considerada uma 

unidade territorial ideal para o planejamento integrado do manejo dos recursos 

naturais (TONELLO, 2005 apud FIGUEIREDO, 2011). 

Já a Política Nacional de Recursos Hídricos, regida pela Lei 9.433, de 8 

de janeiro de 1997, que regulamenta o inciso XIX do artigo 21 da Constituição 

Federal, estabelece em seu art. 1º – inciso V: “A bacia hidrográfica é a unidade 

territorial para implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e atuação 

do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos”. Assim, o Brasil, nos 

últimos anos, estruturou instituições, promulgou leis e decretos, implementou 

diversos instrumentos e princípios que fortaleceram a administração das águas 

brasileiras (ANDRADE, 2008). O Ceará, através das ações da Companhia de 

Gestão dos Recursos Hídricos (COGERH), vem se destacando no cenário federal, 

na forma de gestão dos seus recursos hídricos. 

 

2.4.2. Ciclo hidrológico 

Em qualquer volume de água encontrado superficialmente e 

subterrâneos, é essencial destacar duas características importantíssimas, a 

instabilidade e a mobilidade (TUNDISI, 2003). Estas características são devido à 

ocorrência dos três estados (fases) da água existente no planeta Terra, a energia 

térmica solar e as força dos ventos e da gravidade. É por causa delas que a água 

está sempre em movimento. Este movimento é conhecido como o ciclo das águas, 

ou seja, o ciclo hidrológico, conforme as definições a seguir. 

                                            
2
 Exutório: Ponto de saída das águas de uma bacia hidrográfica. 
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“O ciclo hidrológico, ou ciclo da água, é o movimento contínuo da água 

presente nos oceanos, continentes (superfície, solo e rocha) e na 

atmosfera. Esse movimento é alimentado pela força da gravidade e pela 

energia do Sol, que provocam a evaporação das águas dos oceanos e dos 

continentes” (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2013). 

Borge e Mendiondo (2007) definem ciclo hidrológico como o movimento 

permanente da água na Terra sob a ação da gravidade e da energia solar. Já Tucci 

(1997) apud Dulnik (2006) considera que “o ciclo hidrológico é um fenômeno global 

de circulação fechada da água entre a superfície terrestre e a atmosfera”. Segundo 

Chow et al. (1988), o ciclo não tem início e nem fim e seus vários processos ocorrem 

continuamente. Mas para melhor entendimento do assunto, o ciclo será descrito de 

forma que tenha início e fim. 

A energia do Sol provoca a evaporação das águas tanto do oceano como 

da superfície terrestre, aumentando a umidade da atmosfera. Nuvens são formadas, 

devido ao excesso de umidade, então a água começa a se precipitar, quando o 

limite de saturação é ultrapassado. As forças do vento se encarregam de distribuir a 

precipitação na superfície terrestre. Durante a precipitação, parte da água pode 

evaporar, ser interceptada pela vegetação e depressões do terreno, infiltrar-se no 

solo, escoar na superfície, ser absorvida pelas plantas e ser captada pelos cursos 

d’água e oceanos, veja uma representação esquemática na figura 11. 

 

 
Figura 11 – Ciclo Hidrológico 

Fonte: http://www.saaeamparo.com.br/contas/dicas/imagem/ciclo_da_agua.png 
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Acesso em 05/03/13 

 

“Os principais componentes desse ciclo são precipitação, infiltração, 

escoamento superficial, evaporação e transpiração, os quais, juntos, mais a ação 

antrópica, se integram dinamicamente por todo o planeta” (BORGES e 

MENDIONDO, 2007). Nos estudos hidrológicos de uma bacia hidrográfica, é 

importante destacar, a relevância da ocorrência e distribuição das águas numa 

determinada área. Portanto, é fundamental a quantificação da precipitação e do 

escoamento superficial ocorrido ou que irá ocorrer. 

 

2.4.3. Precipitação 

Segundo Garcez (1976) apud Sobrinho (2011), a precipitação é toda água 

meteórica (líquida ou sólida), que atinge a superfície terrestre na forma de orvalho, 

chuva, granizo ou neve, proveniente do vapor atmosférico. No nordeste brasileiro, a 

forma mais comum da precipitação é a chuva. 

O principal agente do clima em qualquer região é a chuva. Ela, 

juntamente com a evapotranspiração e outros fenômenos, é responsável pela 

quantidade de água que passa pelo exutório (MANUAL HEC-HMS, 2000). Portanto, 

é um fenômeno hidrológico que é essencial para o dimensionamento de obras 

hidráulicas. A quantificação da chuva se apresenta de forma problemática, conforme 

Tavares (2005), considerando as características variáveis, tanto no aspecto temporal 

como espacial. 

A solução deste problema está relacionada ao completo estudo das 

precipitações ocorrida na região. Portanto é essencial a coleta de dados, como 

volume precipitado, a duração da precipitação e a área atingida. A obtenção destes 

registros se faz, por meio de instrumentos. Os principais instrumentos utilizados por 

órgãos de pesquisas, de monitoramento, entre outros, são os pluviômetros, 

pluviógrafos e radares meteorológicos. 

Os pluviômetros e pluviógrafos, figura 12, são responsáveis por medição 

de volume precipitado. A principal diferença entre eles é a coleta das informações. 

No primeiro a coleta é feita manualmente, necessitando da presença de uma 

pessoa, o observador, para realizar medidas periódicas em horas fixas e seguindo 

padrões e processos internacionalmente regulamentados pela Organização 
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Meteorológica Mundial (OMM) (GARCEZ e ALVAREZ, 2002). No segundo, a coleta 

dos dados é automática, sendo registrados o volume acumulado e a duração, 

através de meios físicos, como o papel, ou digitalmente numa plataforma de coleta 

de dados (PCD). 

 
Figura 12 – Pluviômetros e Pluviógrafos 

Fontes: http://2.bp.blogspot.com/_bcsohRDos74/TTwJ4Se25DI/AAAAAAAAGiw/_JhujOrnnis 
/s1600/pluviometro.jpg; http://www.gisiberica.com/pluviografo/pSEFESE4.jpg; 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/aa/PluviografoSIAP.jpg/768px-
PluviografoSIAP.jpg 
 (Acesso: 06/03/13)  

 

Os radares meteorológicos (figura 13) são instrumentos que através de 

monitoramento contínuo, podem informar com precisão, a distribuição geográfica e 

temporal das chuvas, como também o volume, utilizando de ondas eletromagnéticas 

de alta energia. A principal vantagem deste instrumento é área de cobertura, 

podendo chegar a 400 km de raio, segundo publicou a Atmos Sistemas (2013). 
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Figura 13 – Radar Meteorológico 

Fonte: http://2.bp.blogspot.com/-HeQ-vJ8i9P8/TrP67Qun6TI/AAAAAAAAELs/4g8pmiUiAWg/ 
s1600/IMG_2640.JPG (Acesso em 15/03/2013) 

De posse dos dados de volume e duração de cada área, o pesquisador 

deve estabelecer a relação entre a intensidade, duração e frequência da chuva. Esta 

relação é de extrema importância para o dimensionamento de obras hidráulicas e o 

estudo do comportamento hidrológico de uma bacia, principalmente na ocorrência 

de chuvas intensas, onde pode ocasionar graves consequências, tanto no setor 

econômico, como no setor social. 

Para chegar a esta relação, os dados devem passar por certas análises, 

que visam verificar a consistência dos valores a serem utilizados. Entre muitas 

possibilidades, destacam-se: 

1. A detecção de erros grosseiros – é a busca de observações marcadas em 

dias não existentes, ou quantidades absurdas, ou erros de transcrições, etc.; 

2. Preenchimento de falhas – trata-se do preenchimento das lacunas, de certo 

posto3, em função de pelo menos três estações pluviométricas4 vizinhas. Esta 

técnica utiliza a seguinte equação (1);  

   
 

 
(
  

  
   

  

  
   

  

  
  ) ( 1 ) 

Em que: Px – É a variável que guardará a altura de precipitação corrigida; 

                                            
3
 Posto Pluviométrico: Local geográfico onde está instalado o pluviômetro. 

4
 Estação Pluviométrica: Local onde se encontram instrumentos de medição de chuvas. 
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 Mx – Média aritmética da altura de precipitação da estação com falha; 

 Ma, Mb e Mc – Média aritmética da altura de precipitação das estações 

vizinhas; 

 Pa, Pb e Pc – É altura de precipitação das estações vizinhas, ao posto com 

falha, do mesmo ano que utilizou os dados para preencher a falha. 

3. Verificação da homogeneidade dos dados – é a plotagem dos valores da 

média de precipitação anual por valores totais acumulados de precipitação 

anual do mesmo período de observação. Caso os pontos plotados não sigam 

uma reta, significa que ocorreu uma anormalidade com o posto como, por 

exemplo, a mudança de local ou das condições de exposição do aparelho às 

precipitações. 

Feitas as análises, os dados de chuvas, seguem para o processamento. 

Nesta etapa, podem-se obter várias informações, as principais são: a precipitação 

média sobre a bacia, a precipitação máxima e a distribuição temporal da chuva. 

2.4.3.1. Precipitação Média sobre a Bacia 

Os pesquisadores e profissionais dos recursos hídricos, geralmente, para 

interpretar os dados pluviométricos, precisam conhecer o total de água precipitada 

na área (bacia hidrográfica), ou seja, a determinar a altura média da lâmina d’água 

precipitada num determinado tempo. 

O cálculo da lâmina média é feito com base nos dados das estações 

pluviométricas pertencente à área, ou a regiões vizinhas. Existem diferentes 

métodos de realizar os cálculos, os mais comuns são: a média aritmética, o método 

de Thiessen e o método baseado nas isoietas5. 

 

a) Média aritmética – A forma mais simples de determinar a lâmina média. 

Consiste em calcular a média aritmética de todo a precipitação observada, no 

mesmo intervalo de tempo, de todos os postos pluviométricos situados dentro 

da área de estudo. 

 ̅  
∑  

 
  ( 2 ) 

                                            
5
 Isoietas: São linhas de igual precipitação que podem ser traçadas para um evento ou para uma 

duração específica (TUCCI, 2009). 
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Em que: Pi – é precipitação observada em cada posto pluviométrico; 

 n – número de postos pluviométricos. 

 

b) Método de Thiessen – este método consiste em dar pesos, aos volumes de 

chuvas observados em cada posto pluviométrico, proporcionais à área de sua 

influência. O procedimento do cálculo é descrito a seguir: 

1. Numa carta planimétrica, correspondente a área de estudo, plotar os pontos 

com as coordenadas dos postos pluviométricos da área e regiões vizinhas; 

2. Ligar, através de retas, os pontos plotados. Deste modo, é formada uma 

malha triangular na carta planimétrica; 

3. Traçar as mediatrizes dos triângulos, para localizar os baricentros dos 

mesmos; 

4. Ligar os baricentros por retas, formando assim à área de influencia de cada 

posto pluviométrico. O contorno da bacia hidrográfica delimita a área de 

influência nos postos que se encontrarem na extremidade da teia de 

polígonos; 

5. Calcular a área de influência de cada posto.  

6. Calcular a precipitação média da bacia, através da fórmula a seguir: 

 ̅  
∑       

∑  
  ( 3 ) 

Em que: Pi – é precipitação observada em cada posto pluviométrico; 

 Ai – é a área de influência de cada posto pluviométrico. 

 

c) Método baseado nas isoietas – é a forma mais racional de determinar a altura 

média da precipitação sobre uma bacia. O método consiste em traçar as curvas 

de igual precipitação no mapa da área de estudo, semelhante ao traçado das 

curvas de níveis. Calcular a área planificada entre as isoietas e o limite da área. 

Encontrar o valor médio da altura de chuva precipitado entre as isoietas 

sucessivas. E finalmente, calcular a precipitação média, pela equação a seguir: 

 ̅  
∑(

       
 

)  

∑  
  ( 4 ) 
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Em que: hi – é o valor de cada isoieta; 

 Ai – é a área entre as isoietas sucessiva. 

 

2.4.3.2. Precipitação Máxima 

As precipitações máximas são entendidas como uma ocorrência extrema, 

com distribuição temporal e espacial crítica para uma área ou bacia hidrográfica 

(TUCCI, 2009). Geralmente, este evento, é usado para o dimensionamento de 

estruturas hidráulicas, e/ou estudo de inundações, ou mesmo, conhecer a vazão de 

enchente de uma bacia hidrográfica. 

A forma de descrever as precipitações máximas pontuais pode ser feita 

de duas maneiras. Estabelecendo uma relação entre as grandezas características 

de uma precipitação, intensidade, duração e frequência (i-d-f), ou através da 

Precipitação Máxima Provável (PMP), ou seja, a maior coluna pluviométrica, 

correspondente a uma dada duração, fisicamente possível de ocorrer sobre uma 

dada área de drenagem em uma dada época do ano (WMO, 1986). A primeira está 

relacionada a eventos com uma determinada probabilidade de ser superados, 

enquanto a outra é em relação a eventos cuja probabilidade é muito pequena, quase 

nula. Por este motivo, a PMP é indicada por muitas organizações vinculadas à 

segurança de grandes obras hidráulicas, cuja falha, pode vim a causar grandes 

riscos ambientais e sociais. Neste trabalho, iremos focar na relação entre 

intensidade, duração e frequência, pois atinge a maioria das obras hidráulicas, e 

principalmente, os estudos hidrológicos de uma bacia. 

 

2.4.3.3. Relação entre intensidade, duração e frequência 

A determinação da relação i-d-f exige considerável trabalho analítico, ou 

seja, através de análises estatísticas de uma longa série de observações de dados 

pluviográficos ou pluviométricos locais. A seguir será apresentado o método de 

Pfafstetter, e o método de Taborga. 

 

a) Método de Otto Pfafstetter 

Otto Pfafstetter determinou gráficos que relacionam a intensidade, a 

duração e a frequência das precipitações ocorridas em 98 postos distribuídos 
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geograficamente no Brasil, (GARCEZ e ALVAREZ, 2002). Sua metodologia foi 

utilizar os dados sobre precipitação, duração e frequências do Arquivo do Serviço de 

Meteorologia do Ministério da Agricultura, plotando-os em escala bilogarítmica. 

Observando os pontos, o autor, conseguiu chegar a uma equação empírica, que 

define as precipitações máximas, em função da intensidade, duração e frequência. 

Veja sua representação analítica: 

     [  
  

 

     ]  [                 ]  ( 5 ) 

Em que:  Pmax – precipitação máxima em mm; 

 Tr – Período de retorno em anos; 

  e  – constantes que dependem da duração da precipitação; 

 , x, y, e z – constantes específicas para cada posto pluviométrico; 

 t – duração da precipitação em horas. 

 

Segundo Garcez e Alvarez (2002), a expressão (5) pode ser divida em 

dois termos. 

O primeiro está relacionado com a probabilidade, e é definido como K 

(fator de probabilidade), equação 6, responsável por caracterizar a forma na curva, 

ou seja, a forma de ajustamento da curva à representação gráfica das precipitações 

em função do período de retorno. 

  [  
  

 

    ]  ( 6 ) 

O segundo, definido como fator P (equação 7), revela a posição relativa 

ao eixo das precipitações, ou seja, dá o valor da precipitação para o período de 

retorno de um ano (Tr = 1). 

  [                ] ( 7 ) 

Este método utiliza os dados de postos pluviográficos, o que torna uma 

limitação, pois, além da quantidade destes tipos de postos serem pequenas no 

Brasil, é necessária uma série de dados confiáveis e com um período de tempo 
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significativo para as observações. 

 

b) Método de Taborga Torrico 

Frequentemente é necessário determinar as relações entre a intensidade, 

duração e frequência para locais onde não se dispõe postos pluviográficas. Para 

tanto, podem ser aplicadas metodologias com base em dados de pluviômetros 

existentes nas áreas de estudo. Pensando assim, é que José Jaime Taborga Torrico 

desenvolveu um método, do qual é possível determinar o valor da precipitação 

máxima, ou seja, precipitação intensa, de uma bacia hidrográfica para durações 

menores que 24 horas (FERREIRA e MACÊDO, 2011). 

O método se baseia no estabelecimento de zonas geográficas chamadas 

de “Isozonas”, nas quais a relação entre as alturas de chuva de 1 hora e 24 horas é 

constante para um dado período de retorno. O Brasil está dividido em oito isozonas, 

e as relações entre precipitação de 1 e 24 horas e 6 min e 24 horas estão descritas 

na tabela 1. Como exemplo, a figura 14 mostra o mapa de isozonas do estado do 

Ceará. 
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Figura 14 – Mapa de isozonas do Brasil 

 

A composição das isozonas foi fundamental para desenvolvimento da 

metodologia. Os resultados obtidos conferem uma confiabilidade até então não 

encontrada para chuvas intensas de curta duração, em locais onde não há postos 

pluviográficos em suas proximidades (TORRICO, 1974 apud SOBRINHO, 2011). 
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Tabela 1 – Correções para isozonas de igual relação 

Tr 
1 h / 24 h 6 min / 24 h 

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

A 36,2 35,8 35,6 35,5 35,4 35,3 35,0 34,7 33,6 32,5 7,0 6,3 

B 38,1 37,8 37,5 37,4 37,3 37,2 36,9 36,6 35,4 34,3 8,4 7,5 

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 

Fonte: TORRICO (1974) apud SOBRINHO (2011). 

 

Usando a informação do mapa das isozonas do Brasil, é identificada a 

qual isozona a área de estudo pertence. Após a identificação, transforma a chuva de 

um dia em chuva de 24 horas, através da equação (8), e assim encontram-se as 

precipitações máximas de 6 min e 1 hora, através das equações (9) e (10). 

                      ( 8 ) 

                 ( 9 ) 

                   ( 10 ) 

onde: Pmax. diária – média das precipitações máximas diárias sobre a bacia. 

 P24h – precipitação máxima de uma chuva de duração igual a 24 horas. 

 P1h – precipitação máxima de uma chuva de duração igual a 1 horas. 

 P6min – precipitação máxima de uma chuva de duração igual a 6 minutos. 

 R – valor percentual associado ao período de retorno (tabela 1). 

Por fim, plota-se num papel com escala semilogarítmica, as alturas de 

chuva para 6 minutos, 1 hora e 24 horas e traçam-se as retas das precipitações de 6 

minutos para 1 hora e de 1 hora para 24 horas, relacionadas ao período de retorno 

desejado. 

A aplicação deste método tem uma grande importância, para regiões que 

apresentam apenas dados de pluviômetros, mas também é necessária uma série de 

dados confiáveis e com um período de tempo significativo para as observações. 
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2.4.3.4. Distribuição Temporal 

Garcez e Alvarez (2002) em sua publicação relatam que para 

correlacionar as precipitações com escoamentos superficiais geralmente é 

necessário estudar a distribuição das chuvas intensas em toda a extensão das 

bacias hidrográficas, não somente a intensidade, mas também a sua variação ao 

longo do tempo. 

No estudo da distribuição temporal, são utilizadas várias técnicas para 

composição do hietograma de projeto. 

O hietograma é uma forma gráfica, onde se mostra a intensidade de uma 

chuva ao longo de sua duração. Pode ser representado de forma contínua 

no tempo ou discretizando-se a duração da chuva em intervalos constantes 

de tempo, onde se mostram as intensidades médias em cada intervalo, 

formando um gráfico de barras (TAVARES, 2005). 

A seguir, serão citados alguns métodos, com maior frequência de 

utilização, na composição do hietograma de chuvas intensas. São eles o método de 

Chicago, o método dos blocos alternados e o método do hietograma triangular. 

 

a) Método de Chicago 

Este método foi desenvolvido por Keifer e Chu (1957) baseado na 

equação da curva i-d-f do local de estudo, com o proposito de modelar chuvas 

intensas para dimensionar sistemas de drenagem pluviais em áreas urbanas, não 

estando limitado a estas condições (TUCCI, 2009). Os pesquisadores usaram como 

estudo de caso a bacia hidrográfica da cidade de Chicago. 

 

Tabela 2 – Valores de  

Local ou autor  

Chicago (83 postos) 0,37 

Winnipeg (60 postos) 0,31 

Montreal (22 enchentes) 0,50 

Hershfied (50 postos) 0,53 

SCS 0,37 

Los Angeles 0,56 

Cleveland 0,50 

Sidney 0,50 

São Paulo (1 posto) 0,36 

Porto Alegre (1 posto) 0,44 

Fonte: Tucci (2009), pagina 230. 
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O hietograma padrão representa uma chuva intensa de curta duração, 

como parte de uma chuva de longa duração, portanto devem ser considerados três 

fatores importantes para caracterizar a distribuição temporal (figura 15). O volume 

precipitado durante o período de chuva intensa, precipitação antecedente e a 

localização do pico. 

 

 
Figura 15 – Características do hietograma definido pelo método de Chicago. 

Fonte: Tucci et al. (2009), pag 224. 

 

A confecção do hietograma de projeto6 é feita seguindo alguns passos, 

descritos a seguir: 

1. Determinar o tempo de concentração da bacia em estudo; 

2. Localizar o pico da precipitação, definindo um parâmetro, conhecido como o 

coeficiente de avanço da chuva (). Este parâmetro está compreendido entre 

0 e 1 e especifica o tempo em que ocorre a intensidade pluviométrica 

                                            
6
 Hietograma de projeto - O hietograma de projeto é uma seqüência de intensidades de chuva que 

descrevem a entrada de água na bacia contribuinte, para a qual determinada obra deve ser projetada 
(COSTA et al 2007). 
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máxima. Os autores do método aconselham a obtenção deste parâmetro, 

através da média dos picos observados historicamente na área de estudo, ou 

através da determinação da precipitação antecedente dos eventos históricos 

da região. Mas para locais que não existe dados suficientes para observações 

dos picos, Tucci (2009) disponibilizou uma tabela com alguns valores de . 

Veja tabela 2; 

3. Calcular os tempos de chuva antes e depois do pico. Obs.: para o hidrograma 

de projeto, considerar o tempo de duração da chuva igual ao tempo de 

concentração da bacia hidrográfica em estudo. 

  
      

  
  ( 11 ) 

      
       

  
  ( 12 ) 

Em que: tantes – Tempo antes do pico da precipitação 

 tdepois – Tempo depois do pico da precipitação 

 tc – Tempo de concentração da área de estudo. 

4. Encontrar as equações de intensidade do período anterior e posterior ao pico. 

       
 [      (

      
 

)  ]

(
      

 
  )

       ( 13 ) 

        
 [      (

       

   
)  ]

(
       

   
  )

       ( 14 ) 

Em que: a, b e n, são constantes da curva i-d-f (equação 15), relacionada à área de 

estudo. 

  
 

      
  ( 15 ) 

5. Traçar o hietograma com as funções encontradas. Lembrar de localizar o pico 

no eixo do tempo e usar a função. 

 

b) Método dos Blocos Alternados 
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Apresentado por Chow et al. (1988), trata-se da forma mais simples de 

construir um hietograma de projeto, utilizando a curva i-d-f local. Para isso, usa-se 

uma tabela, cuja primeira coluna, contém a duração do evento, discretizada em 

tempos consecutivos, com o mesmo incremento, até o tempo de duração total do 

evento. Na segunda coluna, calcula-se a intensidade média, usando a equação i-d-f, 

para cada tempo de duração da primeira coluna. Já na terceira coluna, é calculada a 

altura da chuva acumulada. A quarta coluna, contém os incrementos de altura de 

chuva. E finalmente, estes incrementos são reorganizados, na quinta coluna da 

tabela, de forma que o maior valor fica localizado no centro da duração total da 

chuva e os demais sejam dispostos em ordem decrescente, sempre um à direita e 

outro à esquerda do bloco central, alternadamente. Ver figura 16. 

 

 
Figura 16 – Hietograma pelo método dos blocos alternados 

 

c) Método do Bureau of Reclamation 

É uma derivação do método dos blocos alternados. Segundo Tucci 

(2009), este método foi utilizado para cálculo da precipitação de projeto do modelo 

SCS. O método consiste nas seguintes etapas: 

1. Definir o período de retorno da chuva a ser estudada; 
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2. Construir uma tabela com 5 colunas e o número de linhas de acordo com a 

discretização do tempo de concentração. 

3. Discretizar o tempo de concentração em intervalos de tempo iguais (min), 

cerca de seis durações, colocando-os na primeira coluna (Duração (min)); 

4. Na segunda coluna, calcula-se as intensidades médias máximas 

correspondente as durações estabelecida no item 2, através de relações i-d-f 

local (i (mm/h)); 

5. Determinar os correspondentes volumes precipitados (P (mm)). Para isso, 

basta usar o seguinte artifício: A terceira coluna é igual à primeira coluna 

vezes a segunda coluna divido por 60; 

6. Determinar os incrementos de alturas de chuva correspondentes a cada 

intervalo de tempo (ΔP (mm)). Para isso calcula-se a diferença entre volume 

precipitado (Pi) e o volume anterior (Pi-1), ou seja,            ; 

7. Determinar os incrementos em cada intervalo sucessivo. 

8. Rearranjar os incrementos conforme a sequência 6-4-3-1-2-5. Caso o número 

de durações discretizadas seja superior a seis, a partir da 7° duração não se 

altera a sequência. 

 

d) Método do hietograma Triangular 

 
Figura 17 – Hietograma triangular 
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Este método trata da construção de um hietograma sintético de forma 

triangular, pois o triângulo é uma figura simples, necessitando apenas de três 

informações. O tempo de duração do evento (td), a total da precipitação de projeto 

(P), e o coeficiente de avanço da chuva (), determinado pelo estudo dos dados 

históricos das chuvas intensas do local, conforme método de Chicago. 

Para a construção do hietograma, basta encontrar a altura do triângulo, 

que corresponde a intensidade máxima da chuva (imax), usando a equação (16) e 

localizar o pico usando as equações (11) e (12), onde o tc é substituído pelo tempo 

de duração (td). 

     
  

  
  ( 16 ) 

 

2.5. Escoamento Superficial 

O escoamento superficial é a fase do ciclo hidrológico que trata do 

deslocamento das águas sobre a superfície da terra, por efeito da gravidade. 

Segundo Garcez e Alvarez (2002), o estudo do escoamento superficial engloba 

desde uma simples gota que cai sobre um solo saturado ou impermeável até o 

grande curso de água que desagua no mar. 

Horton (1933 apud CHOW et al., 1988) afirma que o escoamento 

superficial tem como origem principal, a precipitação. Esta afirmação pode ser 

confirmada por Pinto et al. (1976) e Tucci (2009), quando ele informa que subtraindo 

a intercepção de vegetação, o escoamento superficial é que parte da água da chuva 

que não é absorvida pelo solo por infiltração. Neste contexto, deve ser retirada 

também, a parcela da evaporação ocorrida. Portanto, o escoamento superficial é a 

parcela da precipitação que, retirado, a infiltração do solo, a evaporação, a 

interceptação da vegetação e de outros obstáculos, escoa sobre a superfície 

terrestre. 

Os fatores que influenciam no escoamento superficial podem ser de 

natureza edafoclimática ou fisiográfica. A título de exemplo, a intensidade da chuva, 

é um dos principais fatores na formação do escoamento. Pois quanto maior a 

intensidade, mais repentinamente o limite de infiltração é atingido e 

consequentemente ocorrerá o deflúvio na superfície (FIGUEIREDO, 2011). 
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A porcentagem relativa a cada parcela é variável com o tempo e espaço. 

Porém com uma precipitação constante, a parcela do escoamento tende a aumentar 

até atingir um equilíbrio, tornando praticamente constante a distribuição das parcelas 

(GARCEZ e ALVAREZ, 2002). Portanto é, primordial saber a parcela limite para o 

escoamento numa determinada seção de controle, para os estudos ambientais, as 

construções de obras hidráulicas, o planejamento urbano, entre outros. 

O escoamento superficial poder ser divido em quatro vias de acesso ao 

leito do curso d’água, são elas o escoamento superficial, o escoamento sub-

superficial, o escoamento subterrâneo e precipitação direta sobre a superfície 

líquida. Conforme o Figueiredo (2011), pode-se destacar o escoamento superficial 

direto e o escoamento de base ou subterrâneo. O primeiro pode gerar cheias 

quando ocorrer uma chuva muito intensa, enquanto o segundo não é afetado pelas 

precipitações, sendo responsável pelo escoamento do rio no período de estiagem 

(FIGUEIREDO, 2011; GARCEZ e ALVAREZ, 2002). 

 

 
Figura 18 – Hidrograma típico de uma bacia hidrográfica 

Fonte: Tucci (2009), pag. 392. 

 

O estudo do escoamento superficial leva a obtenção de um gráfico que 
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relaciona a vazão no tempo, este gráfico é denominado de hidrograma ou 

hidrógrafa. A figura 18 mostra o hidrograma típico de uma bacia. Analisando o 

gráfico, percebe-se, no início, um período sem acréscimo no escoamento, mesmo 

com a chuva em andamento, segundo Tucci (2009), este tempo de retardo é devido 

às interceptações da vegetação, depressões do terreno, infiltrações, além do tempo 

de deslocamento da água na bacia até o ponto de controle. Após este período o 

escoamento começa a aumentar até atingir o máximo, de acordo com a distribuição 

da precipitação, nesse momento toda a bacia está contribuindo para o escoamento. 

Atingido o pico, ocorre a diminuição gradativa do escoamento até se encerrar no 

ponto de inflexão da curva. 

A forma do hidrograma depende de um grande número de fatores, os 

mais importantes são os relevos, a cobertura da bacia, as modificações artificiais e a 

distribuição, duração e intensidade da precipitação. 

Para a sua construção podem ser utilizados dois métodos. Um se faz 

através de medições da vazão numa determinado seção de controle, que pode ser o 

canal do rio (natural ou artificial) ou outro através dos estudos da precipitação. 

Na construção, utilizando a medições de vazão, devem-se usar os dados 

históricos da estação fluviométrica, após fazer um tratamento estatístico e assim 

plotar os pontos num gráfico cartesiano, onde a abcissa é o tempo e a ordenada é a 

vazão. O grande problema está em encontrar uma estação que faça a medição. No 

Brasil, este tipo de estação existe em poucas localidades, devido às dificuldades 

com a construção e monitoramento sistemáticos destas estações. 

A medida de uma vazão de escoamento superficial, passa pelo seu 

primeiro problema na localização do ponto (seção de controle) instalação dos 

equipamentos para realizar as medidas. Este local deve assegurar que, mesmo em 

eventos extremos, a medida seja devidamente realizada e registrada. O segundo 

problema é a escolha do método de medição, este deve assegurar a confiabilidade 

da medida, mesmos em vazões de grande intensidade. E por fim os custos de 

construção e manutenção da estação. Muitos órgãos, não tem o recurso necessário 

para a construção e principalmente a manutenção destas estações. 

Como foi visto a medição de vazão é um problema, pois existem poucas 

estações e consequentemente, muitos locais sem este tipo de dados. Então para a 

construção dos hidrogramas destas regiões, se faz necessário, o uso do estudo da 
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precipitação para obtenção da vazão. Alguns métodos foram desenvolvidos, entre 

eles está incluído o método do hidrograma unitário (HU). 

O Hidrograma Unitário, proposto inicialmente por Sherman (1932) é um 

modelo matemático linear, que produz uma hidrógrafa gerada por uma chuva 

uniformemente distribuída sobre a bacia hidrográfica, com duração (Δt) e 

intensidade constante de 1/Δt. Originalmente, Sherman usou a palavra "unitário" de 

hidograma unitário, para representar uma unidade de tempo, mas desde então, tem 

sido frequentemente interpretado como uma unidade de profundidade do excesso de 

chuvas (CHOW et al, 1988). Para uma dada duração, esse conceito fornece a 

possibilidade de considerar a hidrógrafa unitária como uma característica da bacia e 

reflete as condições de deflúvio para o desenvolvimento da onda de cheia 

(TAVARES, 2005). 

Tucci (2009) informa a frequente prática de utilização de hidrogramas 

unitários sintéticos na ausência de dados suficientes para a construção do HU de 

uma bacia hidrográfica. Este método usa as características físicas da bacia para 

estimar o HU para um local sem dados observados.  

Segundo Chow et al. (1988) os procedimentos usando o hidrograma 

unitário sintético são usados para desenvolver HU para outros pontos do 

escoamento dentro da mesma bacia ou bacias de caraterísticas semelhantes. 

Existem três tipos de hidrogramas unitários sintéticos: 

1. Aqueles que se relacionam com características hidrograma (vazão de pico, o 

fluxo de base, etc.) com as características da bacia (apresentados por 

Snyder, 1938; Gray, 1961); 

2. Os que se baseiam em hidrogramas Unitários adimensionais (apresentado 

pelo Serviço de Conservação do Solo –SCS – dos EUA, em 1972), e 

3. Os que se baseiam em modelos de armazenamento na bacia (apresentado 

por Clark, em 1943). 

“O emprego de um hidrograma unitário sintético deve ser feito com 

cautela, tendo em vista seu caráter empírico, devendo ser aplicado após 

levantamento criterioso dos parâmetros regionais da área de interesse” (TAVARES, 

2005). 
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2.6. Modelagem Hidrológica 

A modelagem hidrológica é uma técnica desenvolvida para possibilitar o 

melhor entendimento do comportamento hidrológico de bacias hidrográficas 

(ZANETTI, 2009). Através dela, pode-se ter uma previsão de vazão ou até mesmo 

inundações em função de um evento extremo de precipitação, ou alterações futuras 

nos ecossistemas, ou o impacto das mudanças no uso e cobertura da terra, com a 

disponibilidade hídrica da bacia em função de alterações climáticas, entre outras. 

Portanto, no gerenciamento de recursos hídricos, esta técnica, passa a ser uma 

ferramenta gerencial, auxiliando na tomada de decisões relacionadas a alteração de 

uma determinada região. 

O resultado da modelagem é sempre um modelo, que para Cruz (2012), 

um modelo hidrológico pode ser considerado como uma representação simplificada 

da realidade auxiliando no entendimento dos processos que envolvem esta 

realidade. 

Christofoletti (1999 apud LATUF, 2011) afirma que “os modelos nunca 

podem substituir as observações de campo e os experimentos de laboratórios, mas 

podem aumentar a eficiência por meio de diversas maneiras”, sendo assim 

considerados uma ferramenta de apoio às pesquisas. 

Os modelos podem ser classificados em basicamente três tipos. São eles: 

 

a) Modelo Físico 

Neste modelo é reproduzida, fisicamente, a topografia e a superfície da 

área de estudo em escala reduzida, como por exemplo, as maquetes, podendo ser 

alterada a superfície para simular várias coberturas e usos do solo, de forma que o 

comportamento do modelo deve ser semelhante ao da área de estudo. Aspersores 

são colocados para representar a entrada da precipitação. Deste modo, fica fácil 

controlar a taxa de precipitação. Com o modelo todo montado e calibrado, basta 

simular a precipitação e medir a vazão no ponto desejado. 

Atualmente existem vários recursos tecnológicos para a fabricação do 

modelo físico, como também do controle e medição a serem realizados. O grande 

problema está no tempo de elaboração e construção do modelo e principalmente do 

custo, pois são bastante elevados. Conforme Campos (2009), sua aplicação está 
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voltada para estudos de processos hidráulicos e consequentemente, melhorarem os 

modelos matemáticos. 

 

b) Modelo Analógico 

Este tipo de modelagem se baseia na analogia entre dois fenômenos 

físicos diferentes. Um exemplo tradicional é analogia entre um circuito hidráulico e 

um circuito elétrico. Usando esta analogia, podem-se simular processos 

hidrológicos, a partir de um circuito elétrico. A modelagem é baseada na montagem 

de um circuito elétrico, cujas características como intensidade de corrente e tensão 

estão associada a dados previamente conhecidos de precipitação e vazão, 

respectivamente, da área de estudo, ou seja, o circuito é calibrado para responder 

de acordo com os dados coletados. A simulação é feita variando a intensidade de 

corrente e verificando a varia de tensão no circuito. 

 

c) Modelo Simbólico 

Existem vários tipos de modelos simbólicos. Podemos destacar o modelo 

matemático, como um dos principais. O modelo matemático é um modelo simbólico 

cujas propriedades são expressas em símbolos matemáticos e suas relações. Para 

Campos (2009), os “modelos matemáticos representam a natureza do sistema por 

meio de equações matemáticas que regem os processos no sistema”. 

Na engenharia, os modelos matemáticos são os mais aplicados, devido 

ao baixo custo, a versatilidade, da praticidade e da possibilidade da modelagem ser 

feita com o uso de recursos computacional, agilizando mais ainda o tempo de 

modelagem. 

 

2.6.1. Modelos Hidrológicos 

Os modelos hidrológicos são ferramentas (matemáticas) desenvolvidas 

para representar e entender o comportamento hidrológico de uma determinada área 

e poder prever condições diferentes das observadas (TUCCI, 2005). 

Através dos modelos, os gestores de recursos hídricos, são capazes de 

prever o impacto da urbanização de uma bacia, da alteração do leito de um rio, uma 

enchente em tempo real e a ocorrência de eventos extremos. Com isso, eles têm a 
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possibilidade de elaborar medidas preventivas, que possam ser tomadas, com a 

intensão de minimizar os danos à comunidade da área que irá ser afetada. 

Os modelos hidrológicos tiveram sua evolução, a partir do advento do 

computador (década de 50 do século XX), aprimoramento e utilização de técnicas 

numéricas e estatísticas (TUCCI, 2005). Nesta época, os modelos semiconceituais 

tiveram um grande salto, além do surgimento dos modelos empíricos. Atualmente os 

modelos têm-se desenvolvidos em duas vertentes: os modelos para grandes bacias 

(modelos empíricos) e os modelos de pequenas bacias (modelos distribuídos). 

Segundo Tucci (2005) os aspectos mais importantes no uso dos modelos 

hidrológicos são: os objetivos nos quais o modelo será utilizado; as limitações do 

modelo; a qualidade de quantidade das informações utilizadas. 

A escolha do modelo é influenciada pelo o objetivo da pesquisa, as 

características da bacia e/ou do rio e a disponibilidade dos dados e seus custos. 

Tucci (2005) relata que o melhor modelo hidrológico “costuma ser aquele com que o 

usuário possui maior facilidade e sensibilidade de manuseio, dentre aqueles 

tecnicamente aplicáveis ao problema”. 

Analisando a tabela 3, que mostra alguns modelos utilizados no 

gerenciamento de recursos hídricos, verificamos que o modelo que se adequa mais 

aos objetivos do estudo é o modelo precipitação-vazão. 

 

2.6.1.2. Modelo Precipitação-Vazão 

Os modelos precipitação-vazão representam a parte do ciclo hidrológico 

que está compreendida entre a ocorrência da precipitação e seu resultado, a vazão 

(TUCCI, 2005), ou seja, todos os elementos do ciclo hidrológico que decorrem da 

precipitação (perdas por interceptação, evapotranspiração, infiltração, percolação, 

escoamento superficial, subterrânea e nos rios) devem está bem definidos neste tipo 

de modelo, para que o mesmo represente o comportamento hidrológico da área em 

questão. Eles podem ser classificados como lineares (conceitual e empírico) e não 

lineares (conceitual). 

Na literatura, existem vários métodos para elaboração de modelos 

precipitação-vazão. Como o resultado destes modelos é uma vazão, isto levou a sua 

popularização, pois existe a necessidade de se obter séries de vazões com maior 
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significância. Além disso, as formas de medir vazão requerem geralmente, 

equipamentos maiores, com limitações de instalações, maior habilidade no 

manuseio e principalmente, maiores custos, do que os instrumentos de medição de 

pluviais. 

A seguir será descritos alguns métodos lineares empíricos, com ênfase no 

hidrograma unitário sintético. 

a) Hidrograma unitário sintético de Snyder 

Snyder foi um dos primeiros a estabelecer um HU sintético, usando os 

dados de bacias hidrográficas dos EUA, com área de contribuição variando de 25 a 

25.000 km² (TUCCI, 2009).  

Para construir o HU, usando o método de Snyder, é necessário 

determinar os seguintes parâmetros: a área de contribuição, o tempo de pico e 

tempo de duração da precipitação. Com estes parâmetros, calcula-se a vazão de 

pico, usando a equação (17) e o tempo de base do escoamento (tb), equação (18). 

   
          

  
  ( 17 ) 

Em que: Qp – vazão de pico (m³/h); Cp – coeficiente que pode variar entre 0,56 e 

0,69; A – área de drenagem (km²); tp – tempo de pico (h). 

     
  

 
  ( 18 ) 

Com base em Qp, tp e tb, é esboçado o hidrograma conforme a figura 19, 

procurando manter o volume unitário. Para facilitar o trabalho existem curvas para as 

larguras de 50% (W50) e 75% (W75) do pico, baseada em dados de várias bacias 

hidrográficas do EUA. 
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Figura 19 – Hidrograma Unitário Sintético de Snyder 

Fonte: Tucci (2009), página 432. 

 

b) Hidrograma unitário sintético de SCS 

O Soil Conservation Service, (Serviço de Conservação de Solos do 

Departamento de Agricultura dos Estados Unidos – SCS), apresentou este 

método em 1975 (TUCCI, 2005), baseado no uso e ocupação do solo, através 

de um parâmetro chamado Curve Number (CN). Este é um método usado 

pelo mundo a fora, porque apresenta resultados satisfatórios, utilizando um 

número reduzido de informações hidrológica da área de drenagem. 

 

c) Hidrograma unitário sintético de COMMONS 

O hidrograma básico de Commons é simplesmente um diagrama 

adimensional, baseado em cheias observadas no estado do Texas, e que 

proporciona uma primeira aproximação para hidrogramas de ondas de cheias 

para bacias hidrográficas de qualquer área, embora seja mais adequado para 

áreas de drenagem compreendidas entre 920 e 525.000 km² (STUDANT, 

2013). Na construção do hidrograma, o tempo de base é dividido em 100 

unidades de tempo (UT); a altura, em 60 unidades de vazão (UQ) e a área 

sobre a curva mede 1196,5 unidades de área (UA), veja a figura 20. 
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Figura 20 – Hidrograma Unitário de COMMONS 
Fonte: Adaptação de Studant (2006), pagina 28. 
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Tabela 3 – Alguns modelos utilizados no gerenciamento de recursos hídricos 

Nome Tipo Estrutura Características Usos 

Precipitação-Vazão 
Determinístico; 

Empírico; 
Conceitual. 

Comportamento 

Calcula a vazão de uma bacia a partir da 
precipitação. 

Extensão de séries de vazão;  
Dimensionamento;  
Previsão em tempo atual;  
Avaliação do uso da terra. 

Vazão-Vazão 
Determinístico; 

Empírico; 
Conceitual. 

Calcula a vazão de uma seção a partir de 
um ponto a montante. 

Extensão de séries de vazões; 
Dimensionamento;  
Previsão de cheia. 

Geração estatística de 
vazão 

Estocástico 
Calcula a vazão com base nas 
características da série histórica. 

Dimensionamento do volume de um 
reservatório. 

Fluxo saturado Determinístico 
Determina o movimento, vazão potencial 
das águas subterrâneas a partir de dados 
de realimentação, bombeamento, etc. 

Capacidade de bombeamento; 
Nível do lençol freático. 

Hidrodinâmico Determinístico Sintetiza vazões em rios e rede de canais. 
Simulação de alterações do sistema; 
Efeitos de escoamento de jusante. 

Qualidade de água de 
rios e reservatórios 

Determinístico 
Simula a concentração de parâmetros de 
qualidade da água 

Impacto de efluentes; 
Eutrofização de reservatórios; Condições 
ambientais. 

Rede de canais e 
condutos 

Determinístico 
Comportamental; 

Otimização. 

Otimiza o diâmetro dos condutos e verifica 
as condições de projeto. 

Rede de abastecimento de água; 
Rede de irrigação. 

Operação de 
reservatórios 

Estocástico; 
Determinístico. 

Determina a operação ótima de sistema de 
reservatórios. 

Usos múltiplos. 

Planejamento e 
gestão de sistemas 
múltiplos 

Estocástico; 
Determinístico. 

Comportamental; 
Otimização; 

Planejamento. 

Simula condições de projeto e operação de 
sistemas (usa vários modelos). 

Reservatórios, canais, estações de 
tratamento, irrigação, navegação fluvial, 
etc. 

Fonte: TUCCI (2005), p. 30. 
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3. ÁREA DE ESTUDO 

3.1. Localização 

A bacia hidrográfica rio do Granjeiro (BHG), tem início no sopé da 

Chapada do Araripe e apresenta como exutório, o rio Batateiras. Está localizada no 

município do Crato, região metropolitana do Cariri, situada no sul do estado do 

Ceará, entre as longitudes 39° 28’ e 39° 23’ e as latitudes 7° 13’ e 7° 18’, 

considerando o sistema de coordenadas UTM (zona 24S, datum WGS 1984), veja 

figura 21. Está inserida na bacia hidrográfica do Salgado, uma das 11 bacias do 

estado do Ceará, conforme divisão estabelecida pela Companhia de Gestão dos 

Recursos Hídricos do Ceará (COGERH). 

Para o detalhamento hidrológico da bacia, foi necessário a divisão da 

BHG em 09 sub-bacia (SB1, SB2, ..., SB9), mesmo sendo uma bacia relativamente 

pequena, facilitando a observância dos pontos críticos, na extensão do rio principal. 

 
Figura 21 – Localização da área de estudo 
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3.2. Aspectos Geomorfológicos 

A BHG apresenta uma área de contribuição de 18,54 km², altitude 

variando de 399 a 953 m acima do nível do mar, com declividade média da bacia de 

11,11%, segundo a classificação da EMBRAPA (1999), tabela 6, essa bacia pode 

ser considerada como de relevo ondulado, mesmo apresentando 3 sub-bacias com 

declividade média inferior a 8%. O mapa de declividade, figura 22, mostra com maior 

riqueza de detalhes a distribuição da declividade da BHG. 

Na tabela 4, são apresentadas as principais características morfométricas 

da BHG, levando em consideração a bacia como um todo. Já a tabela 5, apresenta o 

detalhamento dessas características para as noves (09) sub-bacias.  

 

Tabela 4 – Características morfométricas da bacia do rio Granjeiro 

Descrição Valor Unidade 

Área Total (A) 18,54 km
2 

Perímetro (P) 30,78 km 

Coeficiente de compacidade (kc) 2,016  

Fator de forma (Kf)  0,216  

Índice de Circularidade (IC) 0,246  

Declividade média (Dm) 11,11 % 

Altitude máxima 952,96 m 

Altitude mínima 398,96 m 

Declividade média do curso d´água principal (Dp) 2,60 % 

Comprimento do rio principal (L) 9,27 km 

Comprimento total dos rios (Li) 16,15 km 

Densidade de Drenagem (Dd) 0,87 km/km
2
 

Comprimento do Talvegue (Lt) 7,26 km 

Sinuosidade (Sin) 1,277  

Fonte: Moreira (2012) 

 
Tabela 5 – Características morfométricas das sub-bacias do rio Granjeiro 

Descrição SB1 SB2 SB3 SB4 SB5 SB6 SB7 SB8 SB9 

Área Total (km
2
) 1,805 2,369 1,831 1,957 0,738 1,666 1,256 3,398 3,515 

Perímetro (km) 7,68 10,74 8,76 9,00 4,86 8,46 7,62 10,56 11,58 

Coeficiente de compacidade (kc) 1,612 1,968 1,826 1,814 1,595 1,848 1,917 1,615 1,742 

Fator de forma (kf)  0,422 0,478 0,744 0,543 0,473 0,821 0,696 0,862 0,620 

Índice de Circularidade (IC) 0,385 0,258 0,300 0,304 0,393 0,293 0,272 0,383 0,329 

Declividade média da sub-bacia (%) 4,44 6,82 7,87 10,45 8,49 7,89 7,93 15,84 18,11 

Declividade média do curso d´água 

(%) 
0,58 1,66 2,70 0,87 3,04 3,46 3,66 5,50 4,38 

Comprimento do rio principal (m) 2068 2226 1569 1898 1249 1424 1344 1986 2381 

Densidade de Drenagem (km/km
2
) 1,145 0,940 0,857 0,970 1,692 0,855 1,070 0,584 0,678 

Comprimento do Talvegue (m) 1377 1950 1366 1580 1099 1246 1195 1864 2033 

Sinuosidade (Sin) 1,502 1,141 1,148 1,201 1,136 1,143 1,124 1,065 1,171 

Fonte: Moreira (2012) 
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Tabela 6 – Classificação da declividade segundo EMBRAPA (1999) 

Declividade (%) Discriminação 

0 - 3 Relevo plano 
3 - 8 Relevo suave ondulado 
8 - 20 Relevo ondulado 
20 - 45 Relevo forte ondulado 
45 - 75 Relevo montanhoso 

> 75 Relevo forte montanhoso 

 
 

 
Figura 22 – Mapa de declividade da bacia do rio granjeiro 

 

3.3. Topografia 

A BHG apresenta uma topografia muito acidentada ao sul, principalmente 

nas sub-bacias SB8 e SB9, localizadas na encosta da Chapada do Araripe, com 

variação de altitude entre 534 e 952 m. Em contrapartida, mais ao norte, 

principalmente no fim das sub-bacias SB2 e SB3 e na sub-bacia SB1, o relevo 



70 

 

apresenta-se mais suave, com variação de altitude de 399 a 444 m. 

Um detalhe importante, apresentado na sub-bacia SB2, é a presença de 

um canal de alvenaria, com a função de drenar as águas do rio Granjeiro e as 

pluviais recorrentes na região para o rio Batateiras. 

A figura 23 apresenta uma ideia mais detalhada sobre a distribuição do 

relevo na bacia e sub-bacias do rio Granjeiro. 

 

 
Figura 23 – Hipsometria da Bacia do rio Granjeiro 

 

3.4. Pedologia 

Quanto ao solo, a BHG apresenta uma distribuição com três tipos de 

solos, veja figura 24, com predominância do solo Litólicos Eutróficos, cerca de 

66,5% da área, localizado na parte central da bacia, encontrado em oito das nove 

sub-bacias. Segundo FUNCEME (2013), é um solo raso, com drenagem de 
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moderada a alta, se apresentam em regiões de relevo plano ao montanhoso, com 

baixo potencial para agricultura. O solo Podzólico Vermelho-Amarelo Eutrofico, 

apresenta uma ocorrência de 21,1%, situado nas sub-bacias SB1, SB2 e SB3. É um 

solo fértil, profundo, geralmente bem drenado, com ocorrência em relevos do plano 

ao montanhoso. E por último o solo Latossolo Vermelho-Amarelo e Vermelho 

Escuro, com apenas 12,4%, localizado predominante em regiões planas e 

suavemente onduladas, mas pode ser observado em pequenas áreas que bordeja a 

Chapada do Araripe, que apresenta relevo de suave a forte ondulado na chapada do 

Araripe, o que é o caso da BHG. São solos profundos, muito porosos e muito friáveis 

ou friáveis7, quando úmidos e bem a fortemente drenados. 

 

 
Figura 24 – Mapa de solo da bacia do rio granjeiro 

                                            
7
 Friável – rocha sedimentar, metamórfica ou substancia que é facilmente desmontada, fraturada, 

desmanchada, dissolvida ou destruída. 
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3.5. O município do Crato 

O município do Crato é considerado área de grande relevância econômica 

no estado, destacando-se o comércio e o turismo. Segundo IBGE (2013), o 

município do Crato teve sua origem num núcleo dos silvícolas instalados as margens 

do rio Itaitera, fundado por frei Carlos Maria de Ferrara e conhecido por Missão do 

Miranda. Em março de 1762 foi criada a Paróquia, na aldeia do Miranda, sob a 

invocação de Nossa Senhora da Penha. No ano seguinte, em agosto, foi mandado 

criar a vila, que em 1764 foi inaugurada com a denominação de Crato (7ª vila do 

Ceará). 

Atualmente, conta com uma população de 121.428 habitantes, dividida da 

seguinte forma, 100.937 na zona urbana e 20.525 na zona rural, distribuída numa 

área de 1.157,914 km², resultando numa densidade demográfica de 104,87 hab/km² 

(IBGE, 2013). 

Apresenta uma média pluviométrica anual de 1130,7 mm com desvio 

padrão amostral de 276,4 mm e uma distribuição de frequência conforme figura 25. 

Estatística realizada com os dados da série histórica (1974 a 2011) do posto 

pluviométrico do Crato, localizado na latitude 7°14’ e longitude 39°24’, fornecido pelo 

site da FUNCEME. 

 

 
Figura 25 – Frequência de chuvas totais anuais do município do Crato. 

 

Recentemente, a discursão sobre as enchentes neste município está em 

evidência, devido o aumento da frequência nas cheias no canal do rio Granjeiro e 

principalmente a enchente ocorrida em 28 de janeiro de 2011. Os governos 

municipal e estadual estão elaborando projetos para contenção de cheias no canal 
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do rio Granjeiro. Paralelo a isto, o comitê da sub-bacia hidrográfica do rio Salgado 

(CBHS), está realizando estudos alternativos para atenuação da cheias no mesmo 

canal. 

 

4. METODOLOGIA 

Estudos relacionados a fenômenos físicos buscam tanto a mensuração 

quantitativas, como também a compreensão da dinâmica destes fenômenos. Nos 

recursos hídricos isto também acontece. Os diversos estudos realizados na área de 

hidrologia, durante várias décadas, têm gerado modelos conceituais, matemáticos e 

numéricos, responsáveis por aproximar cada vez mais, os resultados das 

modelagens, a realidade. Portanto, a simulação de eventos, torna-se uma 

ferramenta para obtenção destas informações, constituindo assim, importante 

instrumento de planejamento. 

Tendo em vista esta ideia, a busca por dados essenciais para elaboração 

de um modelo que represente, com maior aproximação, a realidade hidrológica da 

área de estudo, foi a primeira etapa deste trabalho. Nesta etapa, destacou-se a 

aquisição de dados geográficos, pois a qualidade destes dados e sua preparação 

são fundamentais para uma boa execução dos trabalhos. 

 

4.1. Descrição dos dados geográficos 

Como um dos objetivos do trabalho é realizar uma modelagem hidrológica 

de uma área, utilizando o mínimo de recurso financeiro, optou-se por buscar dados 

geográficos com disponibilidade gratuita, tendo em vista, que estas informações 

(dados) têm um dos custos mais alto, neste processo. 

A pesquisa teve início na própria Universidade Federal do Ceará, no 

laboratório de Recursos Hídricos, campus Cariri. Logo em seguida, passou para os 

órgãos governamentais no Brasil, como EMBRAPA, IBGE, FUNCEME, COGERH, 

INPE e finalizou nos órgãos internacionais, como NASA, USGS, entre outros. 

A disponibilidade dos dados geográficos em formatos digitais, juntamente 

com a sua representatividade espacial e a possibilidade de tratamento destes dados 

no sistema computacional ArcGIS, versão 9.3, resultou na aquisição dos dados a 

seguir. 
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4.1.1. Imagem SRTM 

Os dados foram extraídos do projeto Brasil em relevo, disponibilizados no 

sítio da EMBRAPA (2012), compatível com a escala de 1:250.000 (IBGE). 

 

 
Figura 26 – Imagem SRTM 

Fonte: http://www.relevobr.cnpm.embrapa.br/ce/hth3/ce05_01.htm 

 

Segundo EMBRAPA (2012), o projeto Brasil em relevo foi um projeto que 

utilizou MDEs, originários da missão SRTM, além dos MDE pós-processados pela 

FAO/UNEP (Food Agriculture Organization/United Nations Environment 

Programme). Os dados passaram por um refinamento, no qual foram identificados 

as depressões espúrias, picos anômalos e pontos ou áreas com ausência de dados. 

Concluído o refinamento, foram geradas as imagens com o relevo realçado para 

cada um dos estados do Brasil e em seguida disponibilizados para download no sítio 

da EMBRAPA (http://www.relevobr.cnpm.embrapa.br/download/index.htm), divididos 

por estado e cada estado dividido por quadros com dimensões de latitude de 1° e 

longitude de 1° 30’. 

 

4.1.2. Imagens GLS 

O Levantamento Global da Terra (Global Land Survey – GLS) é uma 

http://www.relevobr.cnpm.embrapa.br/ce/hth3/ce05_01.htm
http://www.relevobr.cnpm.embrapa.br/download/index.htm
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parceria entre o Serviço Geológico dos EUA (U.S. Geological Survey – USGS) e da 

Administração Nacional do Espaço e da Aeronáutica do EUA (National Aeronautics 

and Space Administration – NASA), em apoio ao programa de ciência da mudança 

climática dos EUA (U.S. Climate Change Science Program – CCSP) e o programa 

de mudança do uso e cobertura da terra (LCLUC). 

 
Figura 27 – Imagem GLS2005 

Fonte: http://www.dgi.inpe.br/CDSR/display.php?TABELA=Browse&PREFIXO=Landsat&INDICE= 
L5TM21706520070122.GLS 

 

O GLS está reunindo um conjunto de dados mundial de imagens de 

satélite de resolução de 30 metros para apoiar a medição de cobertura e taxas de 

mudança da cobertura da terra do solo da Terra, durante a primeira década do 

século 21. Atualmente a USGS, disponibiliza gratuitamente, no seu sítio 

(http://glovis.usgs.gov/) uma coleção de 8 conjunto de imagens, referentes às 

últimas 4 décadas. são elas: 

 GLS1975 (Landsat 1-3), com imagens adquiridas dos satélites Landsat 

1, 2 e 3, entre os anos de 1972 e 1983, usando sensor tipo MSS; 

 GLS1975 (Landsat 4-5), com imagens adquiridas dos satélites Landsat 

4 e 5, entre os anos de 1982 e 1987, usando sensor tipo MSS; 

 GLS1990, com imagens adquiridas dos satélites Landsat 4 e 5, entre 

os anos de 1987 e 1997, usando sensor tipo TM; 

http://www.dgi.inpe.br/CDSR/display.php?TABELA=Browse&PREFIXO=Landsat&INDICE=%20L5TM21706520070122.GLS
http://www.dgi.inpe.br/CDSR/display.php?TABELA=Browse&PREFIXO=Landsat&INDICE=%20L5TM21706520070122.GLS
http://glovis.usgs.gov/
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 GLS2000, com imagens adquiridas do satélite Landsat 7, entre os anos 

de 1999 e 2003, usando sensor tipo ETM+; 

 GLS2005 Islands (EO-1), com imagens adquiridas dos satélites 

Landsat 7 sensor tipo ETM+ e EO-1 sensor ALI, entre os anos de 2003 

e 2008. 

 GLS2005, com imagens adquiridas do satélite Landsat 5, sensor tipo 

TM, entre os anos de 2003 e 2008; 

 GLS2010 Islands (EO-1) com imagens adquiridas dos satélites Landsat 

5 (sensor tipo TM) e Landsat 7 (sensor tipo ETM+), entre os anos de 

2008 e 2011; 

 GLS2010 com imagens adquiridas dos satélites Landsat 5 (sensor tipo 

TM) e Landsat 7 (sensor tipo ETM+), entre os anos de 2008 e 2011; 

 

 
Figura 28 – Imagem GLS2005 adquirida do sítio do INPE. 

 

Os Conjuntos de imagens utilizado neste trabalho foram a GLS2005, no 

qual apresenta 7 imagens de bandas espectrais diferentes do satélite Landsat 5, 

sensor TM, obtidas na orbita 217, ponto 065, com passagem em 22 de janeiro de 

2007, e um DEM (este conjunto está disponível para download no catálogo de 
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imagens do sítio do INPE, também pode ser adquirir pelo sítio do USGS, 

http://glovis.usgs.gov/) e GLS2010, no qual apresenta 9 imagens de bandas 

espectrais diferentes do satélite Landsat 7, sensor ETM+, obtidas na orbita 217, 

ponto 65, com passagem em 01 de julho de 2010 (este conjunto está disponível para 

download pelo sítio do USGS, http://glovis.usgs.gov/). 

 

 
Figura 29 – Seleção da imagem GLS2010 no sítio da USGS 

Fonte: http://glovis.usgs.gov/ 

 

4.1.3. Imagem ASTER GDEM 

O Advanced Spaceborne Thermal Emission Reflection Radiometer 

(ASTER) e o Modelo Digital de Elevação Global (GDEM), foi desenvolvido por um 

consórcio formado entre os EUA e o Japão, através de seus órgãos, National 

Aeronautics and Space Administration (NASA) e o Ministério da Economia, Comércio 

e Indústria (METI), respectivamente. 

O sensor ASTER (Advanced Spacebone Thermal Emission and Reflection 

Radiometer) é um dos instrumentos a bordo do Satélite TERRA (EOS-AM1) em 

funcionamento desde 1999 (PARMA, 2007). Este sensor apresenta 14 bandas 

espectrais dando cobertura radiométrica desde o espectro visível até o espectro do 

infravermelho térmico. 

A metodologia usada Japan's Sensor Information Laboratory Corporation 

(SILC) para a produção do ASTER GDEM envolve o processamento automático de 

o os arquivos ASTER 1A, através da correção estereográfica e particionamento os 

dados em cenas 1 grau por 1 graus. 

http://glovis.usgs.gov/
http://glovis.usgs.gov/
http://glovis.usgs.gov/


78 

 

O ASTER GDEM cobre a superfície terrestre entre as latitudes 83° N e 

83° S e é composta de 22.702 cenas, com aproximadamente 0,01% da área da 

superfície terrestre, ou seja um retângulo de 1° x 1°. Cada cena é distribuída em 

arquivo de imagem do tipo Geographic Tagged (GeoTIFF), com coordenadas 

geográficas (latitude, longitude), e geoide de referência WGS84/EGM96 e com 

resolução de aproximadamente 1 arc de segundo ( 30 m). 

 

 
Figura 30 – Imagem ASTER adquirida do sítio da USGS. 

Apesar de serem distribuídos por um órgão com credibilidade 

internacional, existe uma recomendação da USGS, informando que o uso em escala 

local pode apresentar grandes erros de elevações. 

 

4.2. Descrição dos softwares utilizados 

Como o objetivo do trabalho é realizar uma modelagem hidrológica de 

uma área, portanto, optou-se pelo uso de modelagem matemática, através dos 

software de modelagem hidrológica, desenvolvido e disponibilizado gratuitamente 

pela Hydrologic Engineering Center (HEC) do U.S. Army Corps of Engineers. Já para 

o tratamento das imagens e dos MDEs, optou-se pelo software da ESRI 

(Environmental Systems Research Institute) empresa americana especializada na 
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produção de soluções para as áreas de informações geográficas, com sede mundial 

em Redlands na Califórnia Estados Unidos. Esta escolha foi baseada na 

possibilidade de total integração entre o SIG e o sistema de modelagem hidrológica. 

 

U.S. Army Corps of Engineers. Hydrologic Engineering Center. 

 

4.2.1. HEC-HMS 

O Hydrologic Modeling System (HEC-HMS) foi desenvolvido pelo 

Hydrologic Engineering Center CEIWR-HEC do U. S. Army Corps of Engineers 

(USACE). Por volta das décadas de setenta e oitenta, do século XX, os diretores da 

USACE resolveram formular cursos de formação nas áreas de hidrologia é 

hidráulica, com o intuito de capacitar os engenheiros recém chegados à instituição. 

Esta formação foi pioneira na USACE e teve como frutos, posteriormente, uma 

família de software destinada a simulações da área hidráulica e hidrológica. Os 

primeiros pacotes foram o HEC-1 (hidrologia de bacias, antecessor do HEC-HMS), 

HEC-2 (Hidráulica fluvial, antecessor do HEC-RAS), HEC-3 (análise de reservatório 

para a conservação) e HEC-4 (programa de geração de vazões estocástica). 

O HEC-HMS foi desenvolvido para simular os processos de precipitação-

vazão de sistemas de bacias hidrográficas. Ele é projetado para ser aplicado em 

uma ampla gama de áreas geográficas para resolver o maior número possível de 

problemas. Isso inclui desde as grandes bacias hidrográficas de abastecimento de 

água, a hidrologia de enchentes, passando por escoamento de pequenas bacias 

urbanas ou naturais. Os hidrogramas produzidos pelo programa são usados 

diretamente ou em conjunto com outro software, para estudos de disponibilidade de 

água, drenagem urbana, previsão de fluxo, impacto futuro da urbanização, design 

vertedouro do reservatório, redução de danos causados pelas inundações, a 

regulação de várzea e operação de sistemas, entre outros. 

Atualmente, encontra-se na versão 3.5 e pode ser adquirido, 

gratuitamente, no sítio da HEC (http://www.hec.usace.army.mil/software/hec-

hms/downloads.aspx), tanto para plataformas Windows (32 e 64 bits) e Solaris (64-

bit SPARC), como para plataforma Linux (32-bit x86). 

http://www.hec.usace.army.mil/software/hec-hms/downloads.aspx
http://www.hec.usace.army.mil/software/hec-hms/downloads.aspx
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Figura 31 – Tela principal do HEC-HMS 

 

4.2.2. HEC-GeoHMS 

A Geospatial Hidrológico Modeling Extension (HEC-GeoHMS), é uma 

extensão do ArcGIS, disponibilizada gratuitamente pelos seus desenvolvedores, o 

Hydrologic Engineering Center CEIWR-HEC do U. S. Army Corps of Engineers 

(USACE), no sítio http://www.hec.usace.army.mil/software/hec-geohms/downloads. 

aspx, com a intensão de produzir um kit de ferramentas para engenheiros e 

hidrólogos com experiência em SIG limitada. O HEC-GeoHMS usa o ArcGIS e sua 

extensão Spatial Analyst para desenvolver uma série de entradas para modelagem 

hidrológica no HEC-HMS. 

Analisando os dados digitais de terreno, o HEC-GeoHMS transforma as 

vias de drenagem e limites das bacias hidrográficas em uma estrutura de dados 

hidrológicos que representa a rede de drenagem. O programa permite aos usuários 

visualizar informações espaciais, características das bacias hidrográficas, realizar 

análise espacial, e delinear sub-bacias e rios. Além disso, permite que o usuário 

exporte estes dados para o HEC-HMS, através de interfaces, bem interativas e 

amigáveis com menus, ferramentas e botões, ver figura 32. Atualmente está na 

versão 10 para o ArcGIS 10.0 e versão 5.0 para p ArcGIS 9.3. 

 

http://www.hec.usace.army.mil/software/hec-geohms/downloads.aspx
http://www.hec.usace.army.mil/software/hec-geohms/downloads.aspx
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Figura 32 – Ferramenta HEC-GeoHMS no ArcGIS 

 

4.2.3. ArcGIS 

O ArcGIS é um programa com interface amigável e fácil manipulação, 

possibilitando o seu uso, tanto para iniciantes em geoprocessamento, como para 

usuários com experiência (COSTA, 2007), possibilitando a este encontrar 

ferramentas importantes que permitirão resolver muitos problemas ligados à 

geoanálise. 

Foi desenvolvido pela ESRI (Environmental Systems Research Institute), 

empresa americana especializada na produção de soluções para as áreas de 

informações geográficas, com sede mundial em Redlands na Califórnia Estados 

Unidos. Foi fundada em 1969 por Jack e Laura Dangermond. 

Em 1982 a ESRI lançou seu primeiro software comercial chamado SIG 

ARC/INFO. Em 1991 com a popularização do ambiente gráfico para desktops é 

lançando o ArcView, abrindo as possibilidades do SIG para mais utilizadores. Então, 

com o desenvolvimento do sistema de informação a toda vapor e o sucesso do 

sistema anterior, em 2004 é lançado o a ESRI ArcGIS 9, no qual é adicionado a 

versão principal, funcionalidades do SIG para aplicações em desktops, dispositivos 

móveis e servidores, abrindo mais ainda seu leque de utilização. Atualmente, a ESRI 

trabalha com três segmentos de produtos: Location Analytics, Developers e 

Professional GIS, neste último são encontrados na versão 10.1, para desktop, 

dispositivos móveis e servidores, como também uma versão online. 



82 

 

O ArcGIS é um pacote de softwares de elaboração e manipulação de 

informações vetoriais e raster para o uso e gerenciamento de bases temáticas 

(SANTOS, 2009). 

Segundo Santos (2009), este pacote é composto por três principais 

softwares: o ArcMap, comumente chamado de ArcGIS, software que trabalha as 

informações geográficas O ArcCatalog responsável pelo organização dos dados em 

bancos, e por fim, o ArcToolBox, local de busca e execução de ferramentas e 

rotinas (scripts). Além dos três citados anteriormente, existem a possibilidade de 

adicionar extensões ao pacote, tanto da própria ESRI, quanto de terceiros, 

aumentando ainda mais a possibilidade de aplicações do ArcGIS, por exemplo o 

HEC-GeoHMS, exporta dados para o HEC-HMS. 

Apesar de ser um software pago, a opção por sua escolha, partiu da 

possibilidade de interação com o HEC-HMS, segundo, da facilidade de uso, o que 

leva a terceira, sua popularidade, ou seja, a presença em inúmeras instituições que 

trabalham com Geoprocessamento. 

 

4.3. Escolha do MDE para obtenção da área de estudo 

Devido aos grandes eventos pluviométricos ocorridos nos últimos 3 anos, 

causando inundações e altos prejuízos, para o setor público, setor privado e a 

comunidade em geral do município do Crato, no estado do Ceará, surgiram 

discursões sobre as causas destes acontecimentos, entre comunidades residenciais, 

população atingida, setores públicos, órgãos governamentais e impressa escrita e 

falada. Estas discursões motivaram a curiosidade de identificar as causas reais 

dessas catástrofes ocorridas recentemente. 

O estudo teve seu início com a identificação dos locais onde ocorreram os 

eventos de inundações e posteriormente, o levantamento dos dados topográficos da 

região. Na identificação dos locais, foi detectado a ocorrência das maiores 

inundações, no trecho canalizado do rio Granjeiro. Portanto a buscas de dados 

topográficos, focalizou numa área que contivesse a microbacia do rio Granjeiro. Com 

esta restrição foram encontrados os seguintes dados: MDEs SRTM, GLS2005 e 

ASTER GDEM e as cartas da SUDENE. 

A carta da SUDENE, apesar de estarem na escala de 1:100.000, não 

gerou um MDE que representasse a área de estudo deste trabalho, 
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satisfatoriamente, portanto foi desconsiderada. Assim restando somente os três 

MDEs gerados a partir de imagens de satélites. 

Para escolher o MDE que melhor representaria a área de estudo, a bacia 

do rio Granjeiro (BHG), adotou-se o seguinte procedimento: de posse dos três 

MDEs, foram gerado três bacias referentes ao rio Granjeiro, utilizando os software 

ArcGis 9.3 e a extensão HEC-GeoHMS 5.0, conforme procedimento descrito no 

anexo A, e comparado os resultados encontrados seguindo os seguintes critérios: 

resolução espacial, contorno da bacia e posicionamento da hidrografia gerada. 

No MDE SRTM, sua resolução espacial era de 90 x 90 m, nove vezes 

maior do que as dos outros dois MDEs. O contorno da bacia gerado, devido à 

própria resolução espacial, apresentou-se quadriculas maiores, resultando numa 

definição do contorno com qualidade inferior aos outros, mas área contornada muito 

próxima da gerada pelo MDE GLS2005. Já a hidrografia, em comparação com o 

contorno do rio Granjeiro (realizado utilizando uma imagem de satélite colorida e 

georreferenciada), apresentou algumas distorções, veja figura 33b. 

No ASTER GDEM, cuja resolução espacial era igual a do MDE GLS2005 

(30 x 30 m), o contorno da bacia apresentou uma definição melhor que o MDE 

SRTM, mas a área contornada apresentou muitas distorções em relação aos os 

outros dois MDEs, principalmente no contorno das sub-bacias, conforme mostra a 

figura 33a. A hidrografia apresentou a maior distorção entre os MDEs analisados, 

tanto em relação ao contorno do rio Granjeiro, quanto os outros MDEs. 

Após as análises citadas acima, a escolha pela utilização do MDE 

GLS2005, para delimitar a área de estudo e consequentemente criar o modelo 

hidrológico da bacia do rio Granjeiro, foi a mais coerente, pois o mesmo apresentou 

uma boa resolução espacial, o melhor contorno da bacia e a hidrografia gerada, 

ficou com uma boa aproximação do contorno do rio Granjeiro, confira na figura 33. 
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(a) 

 
(b) 

Figura 33 – Comparação entre Bacias e Hidrografias geradas 
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4.4. O processo de Modelagem 

Os modelos hidrológicos atuais apresentam a sua estrutura dividida nos 

seguintes elementos: 

 Discretização da bacia hidrográfica – neste elemento é levado em 

consideração a escala da bacia, ou seja, dependendo do tamanho da 

bacia, pode-se fazer algumas simplificações no modelo, por exemplo, 

em bacias pequenas podem ser desconsiderados alguns elementos 

hidrológicos que não provocam alterações significativas nos 

resultados. A discretização é dividida em três tipos: a concentrada, 

para bacias pequenas, a distribuída por sub-bacias, para bacias 

médias e as distribuídas por módulos, geralmente para bacias 

grandes. 

 Variáveis temporais de entrada – São informações hidrológicas da 

área em estudo, influenciadas pelo tempo, que o modelista deve 

fornecer para o modelo, por exemplo a precipitação, a 

evapotranspiração e a vazão, este último, é usado para a calibração 

do modelo. 

 Estrutura básica de integração do modelo – é a forma com que os 

processos são integrados para representar os elementos do ciclo 

hidrológico envolvidos na modelagem. Geralmente são divididos em 

dois módulos: o módulo da bacia, responsável pelo balanço vertical do 

fluxo e escoamento na bacia e o módulo do canal, responsável pelo 

escoamento nos rios e canais definidos. 

 Aquisição dos dados físicos das bacias – este elemento é responsável 

por informar os dados sobre as características morfológicas e de uso 

do solo da área de estudo para o modelo. Atualmente a integração do 

SIG é uma realidade. Existem softwares desenvolvidos para extrair 

estas informações do SIG e informar ao modelo hidrológico. Um 

exemplo destes softwares é o HEC-GeoHMS, que através do ArcGIS, 

extrai dados da área e exporta para um modelo no HEC-HMS. 

 Determinação dos parâmetros – Existem dois tipos de parâmetros a 

serem determinados. Os parâmetros estimados em função das 

características físicas na área, que pode ser automático, conforme a 
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integração entre SIG e Modelo Hidrológico e os que devem ser 

ajustados com base nos dados observados das variáveis de entrada e 

saída, que dependendo do modelo, pode existir módulos de 

otimização destes parâmetros. 

 

4.4.1. Etapa no ArcGis com HEC-GeoHMS 

Seguindo estrutura dos modelos atuais, a primeira etapa da criação do 

modelo hidrológico da bacia hidrográfica do rio Granjeiro, foi a discretização da 

bacia, ou seja, a escolha do tipo de modelo a ser usado. Verificou-se que o modelo 

distribuído por sub-bacias era a melhor opção, conforme tabela 7. 

 

Tabela 7 – Premissas na modelagem de bacias hidrográficas dos processos hidrológicos segundo o 
tamanho da bacia. 

Tamanho da Bacia 
Distribuição 
temporal da 

chuva 

Distribuição 
espacial da 

chuva 

Processo de 
acumulação 

(difusão) 

Processo de 
escoamento 

Pequena 
 

A > 2,5 km² 
Constante Uniforme Negligenciável 

Escoamento 
difuso 

Média 
 

2,5 km² < A < 100 km² 
Variável Uniforme Negligenciável 

Escoamento 
difuso + 

escoamento 
em canais 

Grande 
 

A > 100 km² 
Variável Variável Importante 

Escoamento 
difuso + 

escoamento 
em canais 

Fonte: Campos (2009), pagina 74 

 

Definido o tipo de modelo, o passo seguinte foi criar o esquema do 

modelo hidrológico da bacia. Utilizando o ArcGIS e a extensão HEC-GeoHMS. foi 

possível delimitar a bacia e sub-bacias, gerar as características físicas da bacia, 

adicionar ao projeto os parâmetros e métodos de modelagem escolhido para o 

modelo da bacia e exportar todas as informações processadas nos procedimentos 

citados para um conjunto de arquivos compatível com o HEC-HMS. 

Esta etapa pode ser dividida em seis (06) procedimentos básicos, que 

serão descrita a seguir: 

1. O pré-processamento do terreno 

2. A geração dos projetos da bacia 
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3. Processamento da bacia 

4. Cálculo das características físicas da bacia 

5. Processamento dos Parâmetros Hidrológicos da bacia 

6. Criação do modelo da bacia compatível com HEC-HMS 

 

O primeiro procedimento é corrigir as falhas apresentadas no MDE. Estas 

falhas são geradas no processo de criação dos grid (malha formada por quadrados – 

células – contendo informações sobre a elevação do terreno), provavelmente devido 

às depressões do terreno. Esta falha pode ser considerada como um pixel sem os 

dados referentes as elevação. Então, através da ferramenta Fill Sinks, é feita uma 

interpolação dos dados das células vizinhas e adicionado o valor na célula com 

falha. Isso evita a propagação das falhas para nos processos subsequentes.  

Após a correção das falhas, são calculadas as direções do escoamento. 

Neste processo, é utilizada a metodologia D8, ou seja, em torno de uma célula 

central existem 8 células vizinhas contendo informação sobre elevação. Então o 

algoritmo responsável pelo cálculo da direção, codifica um valor para cada célula 

vizinha, conforme a figura 34, onde cada número representa uma direção (leste, 

sudeste, sul, sudoeste, oeste, noroeste, norte, nordeste). Após isso o algoritmo 

atribui ao valor da célula central, o valor da célula vizinha que tiver maior depressão 

e passa para a próxima célula, repetindo o processo. 

 

 
Figura 34 – Cálculo da direção do escoamento 

 

Continuando com o processo do cálculo da rede de canais, a rede de 

drenagem é criada levando em consideração um limite mínimo de acúmulo de fluxo, 

que pode ser pela área de drenagem ou por um número determinado de células. No 

caso do rio Granjeiro, optou-se por um limite de área de 5%, que resultou numa rede 

de canais com 9 trechos, bem definidos. 
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O próximo passo é dividir a rede de drenagem criada, em seguimentos, 

ou seja, cada trecho delimitado por interseção de linhas de drenagem deve ser 

definido como um seguimento. Definido os segmentos, o próximo passo é traçar um 

polígono que envolva os segmentos. Estes polígonos são a base para a delimitação 

automática da bacia e suas sub-bacias. Após traçados os polígonos são gerados a 

hidrografia e camada onde são unidos os polígonos que formam uma bacia de toda 

a imagem. 

Os passos relatados até o momento foram a preparação para delimitação 

automática da uma bacia e suas sub-bacias. Para delimitar a bacia basta escolher o 

ponto que será o exutório da bacia em estudo e clicar na ferramenta Generate 

Project, que o algoritmo do HEC-GeoHMS irá delimitar a bacia e suas sub-bacias, 

além de criar um novo Layer (conjunto de camadas), onde são descartadas as 

partes que não pertencem à área de drenagem da bacia gerada.  

Logo em seguida, existe a possibilidade de tratar as sub-bacias e trechos 

de rios de forma a atender as necessidades de estudos, usando um conjunto de 

ferramentas chamado de Basin Processing. Nele é possível, mesclar e dividir bacias 

e rios, entre outros processamentos. No caso em estudo, não foi necessário, pois a 

área especificada para o limite mínimo para acúmulo de fluxo gerou uma rede de 

drenagem com dimensões na ordem de grandeza compatíveis com o objetivo do 

estudo. 

O próximo procedimento é adicionar à área de estudo as características 

físicas da bacia. Usando o bloco de ferramentas Basin Characteristics, são 

adicionados ao banco de dados da área em estudo, os comprimentos e declividades 

de cada trecho de rio, as declividades das sub-bacias, as informações sobre o 

centroide das sub-bacias e caminho das águas em cada sub-bacia. 

Seguindo a sequência de procedimentos, o próximo é um dos mais 

importantes, pois é responsável por informar as metodologias que serão usadas no 

modelo a ser criado. Esse procedimento agiliza o processo de modelagem no HEC-

HMS. São inseridos alguns parâmetros necessários ao processo de modelagem 

hidrológica. É possível selecionar o método de perdas, o método de transformação, 

o método de escoamento de base e o método de propagação da onda de cheia. 

Além disso, existe também a possibilidade de inserir na tabela de atributos das sub-

bacias, informações sobre o Curve Number (CN), a abstração inicial da chuva, 

percentual de impermeabilização da bacia, nome das sub-bacias e rios e calcular o 
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tempo de concentração usando a metodologia de TR55 apresentado pelo serviço de 

conservação de recursos naturais (NRCS) dos EUA. 

No caso em estudo, por se tratar de uma bacia de pequeno a médio 

porte, urbana, com leque de dados hidrológicos registrados resumidos (praticamente 

são dados da precipitação, ou seja, sem informação sobre vazão, perdas iniciais, 

infiltração, percolação, evapotranspiração, entre outros) optou-se pelo modelo 

desenvolvido pelo Serviço de Conservação do Solo (Soil Conservition Service – 

SCS) atual Serviço de Conservação dos Recursos Naturais (Natural Resources 

Conservation Service – NRCS) do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos 

(United States Department of Agriculture – USDA), mais conhecido como o modelo 

SCS. Segundo Babu e Mishra (2012) é um modelo que apresenta uma significativa 

infra-estrutura institucional, momento fornecido pelo NRCS, simplicidade e facilidade 

de uso. Por este motivo, atualmente, é um dos métodos de modelagem mais 

utilizados no mundo inteiro, pois exige poucos parâmetros, e isso possibilita a 

aplicação em regiões com poucas informações, o que é o caso deste trabalho. 

A metodologia do SCS é baseada no Curve Number – CN, um parâmetro 

adimensional, que descreve as condições de uso, ocupação e umidade do solo no 

período que antecede ao evento. É uma metodologia utilizada para a estimativa do 

escoamento superficial, onde engloba informações relativas à precipitação e ao 

componente solo-vegetação, considerando o tipo, o uso, a umidade inicial e a 

condição hidrológica do solo (CN), (NETO, 2012; BALTAS, 2007). Este método 

evoluiu da relação descrita por Mockus em 1949 (SCS, 2004). 

Segundo SCS (2004), Mockus tinha a ideia de encontrar uma relação 

matemática que descrevesse a curva que representava o total escoado versus 

precipitação total, de uma tempestade (evento a ser estudado) sobre uma bacia 

hidrográfica. A figura 35 mostra um esquema desta possível relação. 

Então ele começou os seus estudos considerando que não existiam 

perdas iniciais (Ia = 0), ou seja, toda a água precipitada escoava na superfície da 

bacia em direção ao leito do rio, não ficando retida em depressões, no solo ou 

vegetação. Dessa simplificação ele conseguiu identificar, que a curva que melhor se 

adequava estava na relação entre a precipitação, escoamento e perdas (chuva não 

convertida em escoamento), descrita pela equação (19). 
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Figura 35 – Representação esquemática da relação precipitação / escoamento superficial 

Fonte: Tassi (2006), pag. 7. 

 

 

 
 

 

 
  ( 19 ) 

Em que:  F é a perda após início do escoamento; S é o potencial máximo de 

retenção após início do escoamento, S  F; Q é o escoamento efetivo e P é 

a precipitação, P  Q. 

 

Satisfazendo a conservação de massas, 

       ( 20 ) 

Substituindo a equação (20) na equação (19), 

   

 
 

 

 
  ( 21 ) 

Resolvendo a equação (21) para Q, encontra-se: 

  
  

   
  ( 22 ) 

Esta é a relação entre chuva e vazão em que a perda inicial (Ia) é igual à zero. 

Quando a perda inicial for diferente de zero, então a altura de chuva P 

deve ser substituída pela altura de chuva efetiva (Pe), que pode ser calculada pela 
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subtraindo da altura de chuva a perda inicial, ou seja, P – Ia. 

Substituindo P por (P – Ia) na equação (19), 

 

 
 

 

    
 ( 23 ) 

Em que: F  S e Q  (P – Ia) 

Como a perda total depende tanto de Ia, como de F, então a equação da 

conservação de massa para a nova situação é: 

            ( 24 ) 

Substituindo equação (24) na equação (23),  

        

 
 

 

    
 ( 25 ) 

Resolvendo a equação (25) para Q, encontra-se a equação para relação entre 

chuva-vazão levando em consideração as perdas iniciais. 

  
      

 

        
 ( 26 ) 

para P  Ia. Já para P  Ia, Q = 0. Reescrevendo a relação: 

  
      

 

        
    

       
 ( 27 ) 

A equação (27) é função da perda inicial, parâmetro que depende de três 

fatores: a interceptação da chuva (parte da precipitação retida acima da superfície) 

provocada pela vegetação ou outra forma de obstrução ao escoamento; a infiltração 

no período compreendido entre o início da precipitação e o início do escoamento; e 

os armazenamentos nas depressões da superfície. 

A interceptação e os armazenamentos nas depressões da superfície 

podem ser estimados a partir das condições de cobertura e condições da superfície, 

mas a infiltração que ocorre antes do escoamento, depende de vários fatores, com a 

intensidade da chuva, do tipo de solo, da umidade do solo, entre outras. Portanto é 

muito difícil estabelecer uma relação que estime esta parte da perda inicial. Assim o 

NRCS, definiu que a perda inicial seria uma função do potencial máximo de retenção 

(S), e através de observações de eventos em várias bacias experimentais, ver figura 
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36, foi estabelecida a seguinte relação: 

        ( 28 ) 

Substituindo a equação (28) na equação (27), obtém-se a seguinte equação: 

  
         

      
     ( 29 ) 

 
Figura 36 – Gráfico de perda inicial (Ia) versus perda máxima em bacias experimentais do Servido de 
Conservação dos Recursos Naturais (Natural Resources Conservation Service – NRCS) do USDA. 

Fonte: USDA, 2004, página 10-3. 

 

A solução da equação (29) é dada pelo conjunto de curvas mostrado na 

figura 37, onde o valor do CN (adimensional) resultante da transformação do 

potencial máximo de retenção (S), conforme a equação (30). 
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                     ( 30 ) 

   
     

     
                     ( 31 ) 

Como a solução da equação (29) foi em função da equação (30) e 

levando em consideração a equação (28), o NRCS, através de observações em 

bacias hidrográficas experimentais, construiu várias tabelas relacionando o CN com 

o tipo de solo e a condição da cobertura deste solo. O anexo B, mostra estes valores 

de CN, associado à cobertura do solo em áreas de urbanas e uma situação média 

da umidade do solo (AMCII), ou seja, situação entre o solo seco (ACMI) e o solo 

saturado (ACMIII). Caso o solo esteja em umas das situações ACMI ou ACMIII o 

valor do CN encontrado na tabela do anexo B, deve ser corrigido, conforme a tabela 

8. Segundo D’Asaro e Grillone (2012), a variação do CN, depende também da 

intensidade e duração da chuva, do total da precipitação, da fase de crescimento da 

vegetação e da temperatura local. 

 

 

Figura 37 – Gráfico com a solução para a equação   
         

      
 

Fonte: USDA, 2004, página 10-4. 
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Tabela 8 – Correção de CN para outras condições iniciais de umidade 

VALORES MÉDIOS 
VALORES CORRIGIDOS 

AMC I AMC III 

100 100 100 

95 87 98 

90 78 96 

85 70 94 

80 63 91 

75 57 88 

70 51 85 

65 45 82 

60 40 78 

55 35 74 

50 31 70 

45 26 65 

40 22 60 

35 18 55 

30 15 50 

25 12 43 

20 9 37 

15 6 30 

10 4 22 

5 2 13 

Fonte: Tucci (2009), página 408. 

 

Para composição do CN de uma área que apresenta vários tipos de solo 

e cobertura é utilizado uma metodologia que calcula o CN através da média 

ponderada dos CNs de cada tipo de solo e cobertura. 

No caso da BHG, foi necessário fazer a classificação de uso e ocupação 

do solo para a área de estudo. Usando uma imagem satélite do Google Earth do ano 

de 2009, foi identificado 6 tipos de uso e ocupação do solo, conforme tabela do CN 

do anexo B – 1. Bosques ou Zonas florestais (Cobertura boa); 2. Bosques ou Zonas 

florestais (Cobertura ruim); 3. Pastagens ou terrenos em más condições; 4. Zonas 

comerciais e de escritórios; 5. Zonas residenciais (lotes > 500 m²); 6. Parques de 

estacionamentos, telhados, etc. – Essa informação, foi inserida no ArcMap, 

juntamente com da área de estudo da imagem GLS2010, composição RGB-123, 

figura 45 . Usando as ferramentas de classificação não supervisionada8 do ArcMap, 

                                            
8
 A classificação não supervisionada baseia-se no princípio de que o algoritmo computacional é capaz 

de identificar por si só as classes dentro de um conjunto de dados. Esse tipo de classificação é 
freqüentemente realizado através de métodos de agrupamentos (clustering), (GONÇALVES et al. 
2008). 



95 

 

foi criado o mapa de uso e ocupação do solo da BHG, ver figura 44. 

Com o mapa de uso e ocupação do solo da BHG, o mapa de solo da 

BHG, figura 24, a classificação de cada solo, segundo o HSG, da USDA (anexo B), o 

mapa de sub-bacias da BHG, foi elaborada uma planilha contendo as informações 

sobre a classificação do uso e ocupação, a sua área, o tipo de solo e o CN 

equivalente, anexo C. Com estas informações, aplicou-se a equação (32) para 

encontrar o CN composto de cada sub-bacia. A tabela 9 apresenta o resultado CN 

composto para cada sub-bacia. 

    
∑        

∑  
 ( 32 ) 

Com o CN de cada sub-bacia, o próximo passo foi calcular as perdas 

iniciais de cada sub-bacia. Através das equações (28) e (31), e os dados de CN de 

cada sub-bacias, calculou os valores das perdas iniciais de cada sub-bacia e 

acrescentou a tabela 9. 

 

Tabela 9 – Parâmetros hidrológicos da BHG 

Sub-bacia Área (km²) Dm (%) CN Imp (%) Ia (mm) tlag (min) 

SB1 1.73 4.5 85 54.1 9.2 44.1 

SB2 2.37 6.8 92 69.8 4.7 35.4 

SB3 1.85 7.8 88 55.2 7.0 38.5 

SB4 1.93 10.5 89 41.1 6.2 30.0 

SB5 0.74 8.4 91 49.8 4.8 17.1 

SB6 1.66 7.9 88 32.1 7.1 34.9 

SB7 1.24 7.9 90 43.3 5.9 23.7 

SB8 3.40 15.8 82 21.8 11.4 33.9 

SB9 3.55 18.0 87 39.4 7.4 28.1 

 

Seguindo com o procedimento dos parâmetros hidrológicos do HEC-

GeoHMS, é preciso calcular o tempo de retardo de cada sub-bacia, pois o modelo 

SCS usa como um dos seus parâmetros no processo de modelagem. Para isso foi 

utilizada a ferramenta Lag CN do menu Hydrologic Parameters da extensão HEC-

GeoHMS 5.0 do ArcMap 9.3. 

Segundo USACE (2010), a ferramenta Método Lag CN calcula o tempo 

de retardo da bacia de acordo com a equação (33). Esta equação é baseada no 

modelo do SCS, como descrito no Handbook NRCS National Engineering, 1972, e 

foi desenvolvido para aplicação em bacias de menos de 2.000 hectares. 
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 ( 33 ) 

Em que: tlag – tempo de retardo da bacia ou sub-bacia (horas); L – Comprimento 

hidráulico da bacia (pés); Dm – Declividade média da bacia (%); S – 

potencial máximo de retenção, calculado pela equação (30). 

 

A ferramenta funciona com um conjunto de sub-bacias selecionado na 

camada sub-bacia. Se não houver sub-bacia selecionada, a função processa todas 

as sub-bacias. O usuário deve preencher os campos "BasinCN" (este campo 

apresenta os valores dos CNc para cada sub-bacia) e "BasinSlope" (este campo 

apresenta os valores de declividade média para cada sub-bacia) na tabela de 

atributos da camada sub-bacia antes de usar esta ferramenta. Ambos os campos 

podem ser estimados usando as próprias ferramentas do HEC-GeoHMS 5.0 e 

ArcMap 9.3. O anexo C mostra como calcular o CNc. 

Inserido as informações dos parâmetros, segue para o último 

procedimento a ser realizado com o HEC-GeoHMS. Nele é escolhido o sistema de 

unidades, são verificados os dados, são adicionadas as informações necessárias á 

modelagem no HEC-HMS, como as coordenadas da área e são criado os esquemas 

do sistema hidrológico usado pelo HEC-HMS, para finalmente ser criado o projeto do 

HEC-HMS, ou seja, um conjunto de dados compatível com o software HEC-HMS. Ao 

término deste procedimento, o modelo hidrológico da bacia em estudo, está 

praticamente pronto, bastando inserir algumas informações que não foram 

adicionadas com a ferramenta Subbasin Parameters from Raster. 

 

4.4.2. Etapa no HEC-HMS 

O HEC-HMS é um software elaborado para criar modelos hidrológicos, 

onde o usuário tem a possibilidade de escolher a metodologia que mais se adequa a 

área de estudo. Como foi vista no item anterior, o processo de modelagem, começa 

no ArcMap, Por meio da extensão HEC-GeoHMS, responsável por fazer a 

integração dos dados do ArcMap (dados físicos da bacia hidrográfica) para o HEC-

HMS. Mas caso o usuário deseje usar somente o HEC-HMS para criar o modelo, 

isso será possível, pois este software utiliza módulos independentes para a 

composição do modelo hidrológico. 
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Para realizar a modelagem o usuário deve inserir as informações através 

quatro componentes básicas (módulos) no HEC-HMS, são elas: 

1. Modelagem da bacia hidrográfica – neste componente são inseridos 

os dados referentes às informações geométricas da bacia hidrológica, 

o esquema hidrológico da área de estudo, com suas sub-bacias, 

trechos de rios, junções, possíveis reservatórios, divisões, fontes e/ou 

saídas d’água. Além disso, são definidos os métodos de modelagem 

hidrológica e seus parâmetros. 

2. Modelagem meteorológica – aqui são escolhidos os métodos de 

distribuição da precipitação, por exemplo, especificação do 

hietograma, da evapotranspiração e do degelo, além de informar os 

parâmetros, para cada método escolhido e as sub-bacias que este 

modelo de precipitação irá cobrir. 

3. Especificação de controle – são especificados a data, a duração e o 

intervalo de tempo para computação dos dados de uma simulação de 

eventos ocorridos ou eventos nos quais deseja informações. 

4. Dados das séries temporais – são incluídos os dados relativos às 

precipitações, data e horário de início e fim do evento e a sua 

distribuição temporal e espacial. 

O processo de modelagem no HEC-HMS segue uma sequência de 

passos que contemplam a inserção dos dados nos componentes descritos 

anteriormente. 

O primeiro passo é inserir o esquema hidrológico da área no componente 

“Basin Models” (modelos de bacia) com as informações dos métodos e seus 

parâmetros e as informações geométricas da área. Como este passo é o mais 

trabalhoso no processo de modelagem, o USACE desenvolveu o HEC-GeoHMS, 

que funciona como uma extensão do ArcMap, com a função de extrair estas 

informações para HEC-HMS, diminuindo o tempo de preparo e aumentando a 

confiabilidade das informações. 

Então com o recorte do MDE do GLS2005, com resolução espacial de 30 

x 30 m, contendo a área a ser estudada, foi delimitada, automaticamente, a bacia 

Granjeiro, e adicionado informações sobre os métodos e seus parâmetros, conforme 

mencionado na seção anterior. Após este procedimento, foi criado e exportado para 
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o HEC-HMS, o esquema hidrológico da bacia do rio Granjeiro, composto por nove 

sub-bacias (SB1, SB2, SB3, SB4, SB5, SB6, SB7, SB8 e SB9), quatro junções (J1, 

J2, J3 e J4), quatro trechos de rio (TR1, TR2, TR5 e TR7) e o exutório. 

Neste esquema foi computado para cada sub-bacia, o método de perdas 

(SCS Curve Number), o método de transformação (SCS Unit Hydrograph), área, e 

os parâmetros necessários para simulação. 

Para o método de perdas SCS Curve Number, foram solicitados, para 

cada sub-bacia, os parâmetros perda inicial (Ia), Curve Number (CN) e percentual de 

impermeabilização (Imp). 

A estimativa dos valores de CN, e da perda inicial, foi mostrada na seção 

anterior. Já a estimativa da impermeabilização de cada sub-bacia, foi calculada por 

meio da média ponderada dos valores de impermeabilização conforme 

procedimento descrito a seguir. 

O procedimento do cálculo Imp, foi o seguinte: 1. Extrair para uma 

planilha eletrônica, a tabela de atributos da camada de classificação do uso e 

ocupação do solo, para cada sub-bacia, usando ArcMap; 2. Montar a tabela para 

composição do CN e percentual de impermeabilização de cada sub-bacia (Anexo C), 

3. Inserir o valor do imp, para cada para cada tipo de classe de uso e ocupação de 

solo, proveniente da coluna da percentual médio de áreas impermeáveis da tabela 

de CN para áreas urbanas (anexo B); 4. Calcular o Impc, usando a equação (34). 

Os dados de impermeabilização para cada sub-bacia, calculados no 

procedimento descrito anteriormente, foram adicionados à tabela 9. 

     
∑       

∑  
 ( 34 ) 

Em que:  Impc – valor de impermeabilização composto; Ai – área; Impi – valor de 

impermeabilização da área classificada. 

 

Já o método de transformação SCS Unit Hydrograph, ou seja, hidrograma 

unitário sintético SCS, é um método o hidrograma unitário triangular (figura 38) e 

solicita apenas do Lag Time, ou seja, o tempo de retardo (tlag), como parâmetro. 

Com este dado, a vazão de pico é estimada por meio da equação (34), onde o 

tempo de retardo é calculado segundo a equação (33). A tabela 9 mostra os 

parâmetros solicitados pelo HEC-HMS, usando os métodos de perdas e 
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transformação citados. 

 

 
Figura 38 – Hidrograma unitário triangular SCS 

   
   

  
 ( 35 ) 

   
  

 
      ( 36 ) 

Em que:  Qp – vazão de pico; A – área de da bacia; C – constante de conversão 

(2,08 para SI e 484 para o sistema inglês de unidades); tp – tempo de pico; 

td – tempo de duração do evento (chuva); tlag – tempo de retardo. 

 

Na modelagem hidrológica do HEC-HMS, é permitida a criação de vários 

modelos de bacias. Esta possibilidade pode ser aproveitada, para criação de vários 

cenários para uma mesma bacia, ou seja, alterar os parâmetros da bacia, para 

alguma situação hipotética e/ou acrescentar reservatórios, desvio, sumidouros. Com 

vários cenários, é possível fazer uma comparação entre a situação real e uma 

hipotética, gerando assim informações que podem contribuir com a gestão dos 

recursos hídricos da área. 
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Figura 39 – Interface para entrada dos dados sobre precipitação, evapotranspiração e degelo. 

 

O módulo “Meteorologic Models” é responsável pela criação dos modelos 

de eventos de chuva que se deseja simular. Nele o usuário pode escolher a forma 

que vão ser inseridos os dados sobre as precipitações (Precipitation), a 

evapotranspiração (Evapotranspiration), o degelo (Snowmelt), ver figura 39, e a 

distribuição espacial da precipitação, ou seja, se a chuva ocorreu em toda a bacia da 

mesma forma, ou se ocorreu somente em algumas sub-bacias, ou se houve chuvas 

com intensidade e/ou distribuição temporal diferentes nas sub-bacias (figura 40). 

No caso em estudo, o método de inserção dos dados das precipitações 

informado foi o Specified Hyetograph, ou seja, hietograma especificado. Quanto aos 

dados sobre a evapotranspiração, não foram considerados, devido à escassez de 

informações. No caso do degelo (Snowmelt), não se aplica a região de estudo, pois 

o clima é tropical quente, como mostra o mapa de climas da bacia do rio Granjeiro. 

O próximo módulo do HEC-HMS é responsável por informar o tempo do 

processo de simulação. A figura 41 mostra a interface onde são lançados as datas e 

horários de início e fim da simulação, como também o intervalo de tempo (Δt) usado 

para realizar os cálculos durante a simulação. Para a bacia do rio Granjeiro utilizou-

se uma data arbitrária um período de tempo de 24 horas, com intervalo de cálculo de 

2 minutos em todas as simulações. 
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Figura 40 – Interface para entrada da distribuição espacial da chuva. 

 

Partindo para o último módulo, a construção do hietograma de um evento 

para a bacia do rio Granjeiro. A primeira dificuldade encontrada foi a inexistência de 

dados pluviográficos da região. Para construir um hietograma é necessário conhecer 

a distribuição das chuvas no tempo durante a sua ocorrência, e para isso é feito um 

estudo estatístico dos dados pluviográficos para construir o gráfico (hietograma) da 

intensidade da chuva em função do tempo e assim encontrar a função que melhor 

representa a distribuição temporal da precipitação na área de estudo. 

A ausência dessas informações provocou outro problema, a escolha do 

método de construção do hietograma. Com a ausência de dados pluviográficos, era 

necessário usar os dados pluviométricos do posto do Crato, disponível no sítio da 

FUNCEME, e Por meio de um estudo estatístico, usando uma das metodologias 

descrita no referencial teórico para construir o gráfico. Só que este estudo não iria 

garantir êxito, pois os dados de pluviômetros fornecido, são relativo a um dia, ou 

seja, a precipitação ocorrida no período de um dia. Então para chuvas com duração 

inferior a um dia, ficaria muito complicado para identificar a duração do evento, o seu 

pico, entre outros. 



102 

 

 
Figura 41 – Interface para entrada das especificações de controle 

 

Sobrinho (2011), engenheiro civil, mestre em recursos hídricos pela 

Universidade Federal do Ceará, em sua dissertação, encontrou as equações IDF 

para os municípios do triângulo Crajubar (Crato, Juazeiro do Norte e Barbalha), por 

meio do estudo estatístico dos dados de pluviômetros da região. Então, como 

solução para a falta de dados pluviográficos, foi utilizada a equação IDF do 

município do Crato, equação (37), na construção dos hietogramas para bacia do rio 

Granjeiro. 

  
                      

             
 ( 37 ) 

Em que:  i – intensidade da chuva (mm/min); Tr – período de retorno (anos); t – 

tempo de duração da precipitação (min). 

 

Então, através de analise das metodologias descritas no capítulo 2, 

verificou-se que a maioria delas, necessitava de um coeficiente de avanço da chuva 

(), ou seja, o tempo em que ocorre a maior intensidade da chuva, e isso não tinha 

como ser determinado. Portanto, optou-se o uso da metodologia do hietograma dos 

blocos alternados. 

Com isso, cada hietograma é inserido individualmente no HEC-HMS, 
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para, em seguida, compor o modelo meteorológico das simulações, ou seja, para um 

dado período de retorno, os hietogramas correspondentes são vinculados à sub-

bacia para o qual foram calculados (ver Figura 42). No caso da bacia do rio 

Granjeiro, foi considerado que a chuva ocorreria por igualmente por toda a área. 

 

 
Figura 42 – Interface de vinculação do hietograma com a sub-bacia 
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5. RESULTADO E DISCUSSÕES 

Usando o modelo descrito, foram idealizadas dois tipos de análises, uma 

análise do cenário anual, ou seja, considerando a classificação de uso e ocupação 

realizada com a imagem de satélite de 2010 e a análise de cenários fictícios de uso 

e ocupação do solo, simulando prováveis situações futuras. 

Nas duas análises, foram feita as seguintes considerações: eventos de 

chuvas com períodos de retornos de 5, 10, 20, 50 e 100 anos; distribuição espacial 

uniforme em toda a bacia, conforme Campos (2009), tabela 7; distribuição temporal, 

usando o método do hietograma dos blocos alternados, com o cálculo da 

intensidade, por meio da equação de chuvas intensas do município do Crato; 

duração do evento igual ao tempo de concentração da BHG, no qual contempla a 

vazão máxima no seu exutório, calculado pelo método do SCS; tempo de simulação 

de 4 horas, com verificação de dados de 2 em dois minutos; Não simular o 

amortecimento ocorrido no escoamento pelo rio, devido à falta de dados 

fluviométricos para estimativa dos parâmetros de propagação. 

 

5.1. Cenário atual 

5.1.1. Apresentação do modelo da bacia hidrográfica do rio Granjeiro 

O estudo hidrológico de uma bacia hidrográfica tem como um dos 

objetivos, encontrar a vazão de água no exutório, ou num determinado ponto, 

decorrentes de um evento de chuva, sobre a sua área de drenagem. Este trabalho 

teve como um dos objetivos, encontrar a vazão na entrada e saída do canal de 

alvenaria, na região central do município do Crato-CE, resultante de precipitações 

com períodos de retornos descritos anteriormente. 

O modelo construído apresenta nove sub-bacias, nove trechos de rio, 

quatro junções, um exutório, ver figura 43, que serão descritos a seguir: 

A sub-bacia SB1 está localizada entre a junção o exutório e a junção J1, 

região que comtempla o mercado do Crato e suas vizinhanças. A água precipitada 

nesta área escoa em direção ao trecho do rio TR1 que, por sua vez, corre para o 

exutório da bacia do rio Granjeiro próximo ao Palmeiral. 

A sub-bacia SB2, apresenta um canal construído em concreto e alvenaria, 

com a intenção de canalizar as águas pluviais até a região posterior ao centro do 
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município. Esta sub-bacia apresenta área bastante povoada e com 

impermeabilização alta (69,82 %), ver tabela 9. Esta sub-bacia está definida entre as 

junções J1 e J2, onde o escoamento superficial é capitado pelo trecho do rio TR2 

(canal de concreto e alvenaria), provenientes dos bairros centrais, como pimenta e 

centro, além de partes alto do Seminário, Caixa D’água, Sossego e Granjeiro. 

 

 
Figura 43 – Esquema do modelo da BHG no HEC-HMS. 
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A leste da SB2 foi delimitada a sub-bacia SB3, cuja água drenada, não 

contribui com a SB2, pois seu exutório é a J1, o mesmo da SB2, mas aumenta o 

volume na sub-bacia SB1, como águas que escoam do bairro Caixa D’água, 

atravessando o parque de exposição e o cemitério, saindo na rua da vala em direção 

ao canal. 

Para contribuição da SB2 na junção J2, existem duas sub-bacias. Uma 

delas é a SB4, área que contempla parte do bairro do Lameiro, localizada ao lado 

direito da estrada que leva ao balneário Serrano e a chapada do Araripe, e parte do 

bairro Franca Alencar, região que está situada a fábrica de calçados Grendene. Esta 

sub-bacia apresentou uma ocupação com predominância de bosques ou zonas 

florestais com cobertura ruim e pastagens ou terrenos em más condições, apesar 

próximo a J2, a ocupação é de zonas residenciais com lotes menores que 500 m². 

A outra bacia de contribuição da SB2 é a sub-bacia SB5, que está 

compreendida entre as junções J2 e J3, com águas oriundas da parte do bairro 

Lameiro, situado no lado esquerdo da estrada que leva ao balneário Serrano. A SB5 

apresentou um crescimento na sua ocupação, devido ao aquecimento do mercado 

imobiliário da região do Cariri cearense, ocorrido no final da primeira década do 

século XXI (por volta do ano 2009), principalmente em direção ao leito do rio 

Granjeiro, favorecendo o aumento da impermeabilização. 

As sub-bacias SB6 e SB7, contribuem com a SB5, por meio dos trechos 

de rios TR6 e TR7, respectivamente, este último é um trecho do rio Granjeiro. É uma 

grande faixa de área compreendida entre a estrada do Granjeiro e a estrada do 

Serrano, onde as sub-bacias apresentaram ocupações semelhantes, com 

predominância de bosques ou zonas florestais com cobertura ruim e pastagens ou 

terrenos em más condições, com pequenas áreas de zonas comerciais e escritórios. 

A sub-bacia SB8, apresenta uma grande cobertura vegetal, com 

predominância de região com bosques ou zonas florestais de boa cobertura, 

localizada na região próxima ao balneário do Serrano. As águas captadas pela sua 

área de drenagem são encaminhadas pelo trecho de rio TR8, para a junção J4, 

contribuindo para a SB7. 

Por último, a sub-bacia SB9, esta é a sub-bacia em que está localizada a 

nascente do rio Granjeiro e o balneário do Granjeiro. A imagem do GLS2010 

apresentou uma ocupação com predominância de bosques ou zonas florestais de 

boa cobertura. Em contrapartida a presença de áreas relativamente permeáveis, 
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foram verificadas concentrações significativas de ocupação residencial próximas ao 

leito do rio, por grande parte da extensão do trecho do TR9, responsável por 

conduzir a água drenada pela sub-bacia até a J4. 

As figuras 44 e 45 mostram, respectivamente, o mapa de classificação de 

área, gerado a partir da imagem de satélite GLS2010, e a imagem de satélite da 

BHG, onde é possível observar as características descritas anteriormente. 

 

 
Figura 44 – Mapa de classificação de área da bacia do rio Granjeiro 
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Figura 45 – Imagem de Satélite da BHG 

 

5.1.2. Análise das sub-bacia do rio Granjeiro 

Analisando os hidrogramas de cada sub-bacia (figura 46), para os 

períodos de retorno de 20 e 50 anos, observou-se que os tempos de picos de 

escoamento, de todas as sub-bacais, ocorreram entre 1 hora e 30 minutos e 2 

horas, após o escoamento. Isso contribuiu para o tempo de pico no exutório da 

BHG, ser de 1 hora e 50 min.  

Pôde-se notar também, que a sub-bacia SB9, apresentou um escoamento 



109 

 

bem superior às outras, com 21% do escoamento total da BHG (ver tabela 10) e que 

as sub-bacias SB2 e SB4, apresentam uma contribuição de 25% do escoamento 

total. Isso é preocupante, pois com a ocupação das SB9 e SB4, pode aumentar 

consideravelmente a vazão no canal do rio BHG. 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 46 – (a) Hidrograma das sub-bacias da BHG para uma chuva com período de retorno de 20 
anos. (b) Hidrograma das sub-bacias da BHG para uma chuva com período de retorno de 50 anos. 
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Destaca-se ainda, que as sub-bacias SB4, SB6, SB7, SB8 e SB9, 

contribuem com cerca de 63% do escoamento. Estas sub-bacias estão localizadas 

na parte de montante da BHG, apresentando cobertura permeável ainda 

significativa, mas que vêm sofrendo forte pressão de ocupação residencial. 

 

Tabela 10 – Vazões máximas nas sub-bacias da BHG 

Sub-bacias Q (Tr 20) m³/s Q (Tr 50) m³/s Contribuição (%) Área (%) 

SB1 27.3 29.9 8% 9% 

SB2 48.6 52.8 14% 13% 

SB3 31.3 34.2 9% 10% 

SB4 39.8 43.6 11% 10% 

SB5 22.1 24.1 6% 4% 

SB6 29.5 32.5 8% 9% 

SB7 29.9 32.7 8% 7% 

SB8 50.6 56.5 14% 18% 

SB9 73.3 80.5 21% 19% 

 

5.1.3. Análise das junções da hidrografia da bacia do rio Granjeiro 

5.1.3.1. Contribuição de vazões entre junções 

Analisando o resultado da simulação para vários períodos de retornos, foi 

percebido que o incremento nas contribuições das sub-bacias para cada junção, em 

termos percentuais, mantém-se praticamente constantes, em relação aos períodos 

de retornos. Estas contribuições atendem o padrão a seguir: na junção J4, o 

percentual de contribuição das sub-bacias SB8 e SB9 é de 37%; a contribuição das 

SB7 e SB6 para a junção J3 é de 17%, ficando é muito próximo do valor observado 

na J2, (17%), cuja contribuições são devida as sub-bacia SB4 e SB5; já na junção 

J1, o percentual observado foi de 23% e no exutório o incremento é de 7%. As sub-

bacias que contribuem com os incrementos em cada junção, estão destacadas na 

tabela 11. Esta tabela mostra as vazões máximas e incrementos nas junções e 

exutório do modelo hidrográfico da BHG, para simulação de eventos de cheias com 

chuva com períodos de retorno de 20 e 50 anos. Enquanto a figura 47 mostra os 

hidrogramas, em cada elemento hidrológico, correspondentes aos mesmos eventos. 

Comparando os percentuais de contribuição com as áreas de drenagem, 

em termos percentuais, que contribuem para cada elemento hidrológico, foram 

obtidos resultados que ficaram muito próximos entre si, indicando que o incremento 

do escoamento superficial para cada junção é proporcional à área de drenagem das 

bacias contribuintes para este elemento, veja a tabela 12, destacando que o maior 
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aumento de vazão entre as junções foi de 23% e ocorreu entre as junções J2 e J1, 

correspondente a porção do canal de alvenaria. Estas distorções foram devidas aos 

fatores como declividade, CN e impermeabilização das áreas de drenagens. 

 

Tabela 11 – Vazões máximas nas junções do modelo hidrográfico da BHG 

Elementos 
Hidrológicos 

Período de retorno (anos)  

Sub-bacias de 
contribuição 

Vazões Máximas (m³/s)e Incremento entre junções 
consecutivas (m³/s) 

20 anos Incremento 50 anos Incremento 

J4 121,9 - 134,8 - SB9 e SB8. 

J3 178,0 56,1 196,4 61,6 SB9, SB8, SB7 e SB6. 

J2 232,8 54,8 256,3 59,9 
SB9, SB8, SB7, SB6, SB5 
e SB4. 

J1 307,6 74,8 337,7 81,4 
SB9, SB8, SB7, SB6, SB5, 
SB4, SB3 e SB2. 

Exutório 331,1 23,5 363,6 25,9 
SB9, SB8, SB7, SB6, SB5, 
SB4, SB3, SB2 e SB1. 

 

Tabela 12 – Área de contribuição para os elementos hidrológicos da BHG 

Elemento 
Hidrológico 

Composição da área de 
contribuição 

Área 
(km²) 

Área 
(%) 

Vazão contribuinte 
(%) 

J4 SB9 e SB8 6,94 38% 37% 

J3 SB7 e SB6 2,90 16% 17% 

J2 SB5 e SB4 2,67 14% 17% 

J1 SB3 e SB2 4,22 23% 23% 

Exutório SB1 1,73 9% 7% 

 
(a) 
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(b) 

Figura 47 – (a) Hidrograma dos elementos hidrográficos da BHG para uma chuva com período de 
retorno de 20 anos. (b) Hidrograma dos elementos hidrográficos da BHG para uma chuva com 
período de retorno de 50 anos. 

 

A figura 47 mostra os hidrogramas dos elementos hidrológicos 

apresentados nas tabelas 11 e 12. Por meio de sua análise, foi detectado que o pico 

do escoamento, ocorre por volta de 1 hora 50 minutos após o início da precipitação, 

independente do período de retorno e ou da junção. Isto pode ser explicado, por 

meio das considerações iniciais. Por último, adotar a duração do evento igual ao 

tempo de concentração da BHG, ou seja, ser maior do que os tempos de 

concentração de cada sub-bacia. 

 

5.1.3.2. Vazões nas junções para vários períodos de retorno 

A figura 48 mostra os hidrogramas em cada junção e no exutório da BHG, 

para os períodos de retornos descritos no primeiro item deste capítulo. Como já foi 

relatado, nos itens anteriores, as curvas apresentam o pico no mesmo tempo, em 

torno de 1 hora e 50 minutos, para todos os períodos de retornos considerados. 

Além disso, o escoamento ficou reduzido, em média 14% do escoamento máximo na 

junção, e com valores muito próximos, até a primeira hora e 10 min, decorridos do 

início da precipitação. Nos 40 minutos subsequentes, houve um aumento brusco da 
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vazão em todas as junções, passando de 14% para 100% do escoamento máximo. 

Isso provavelmente ocorreu, devido ao método do SCS, que considera uma perda 

inicial (Ia) igual a 20% do valor máximo de perdas (S) do escoamento superficial. 

Ficou constatado que os incrementos de vazão em determinada junção, é 

constante, em termos percentuais, para os vários períodos de retornos, seguindo a 

tendência descrita na tabela 12, coluna “Vazão contribuinte (%)”. 

 

 
(a) 

 
(b) 
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(c) 

 
(d) 
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(e) 

Figura 48 – (a) Hidrograma da junção J4 para vários períodos de retornos; (b) Hidrograma da junção 
J3 para vários períodos de retornos; (c) Hidrograma da junção J2 para vários períodos de retornos; 
(d) Hidrograma da junção J1 para vários períodos de retornos; (e) Hidrograma do exutório para vários 
períodos de retornos. 

 

5.2. Simulação de Cenários de Uso e Ocupação do Solo 

5.2.1. Comparação entre o cenário atual, um cenário passado fictício e um 

possível cenário futuro. 

No HEC-HMS, foram introduzidos dois cenários fictícios para simular o 

passado e o futuro. Para isso, foi adotado um fator percentual arbitrário de 15% 

sobre impermeabilização das sub-bacias. Dividindo o uso e ocupação do solo em 

dois grupos, o grupo que não favorece o aumento do pico de cheia (GNPC), 

composto pelas ocupações com Bosques ou Zonas florestais (Cobertura boa); 

Bosques ou Zonas florestais (Cobertura ruim) e Pastagens ou terrenos em más 

condições, e o grupo que favorece o aumento do pico de cheia (GFPC), composto 

pelas ocupações com Zonas comerciais e de escritórios; Zonas residenciais (lotes > 

500 m²) e Parques de estacionamentos, telhados, etc. 

Para o cenário passado, as áreas da classificação do GFPC foram 

diminuídas em 15% e o valor total diminuído acrescentaram-se proporcionalmente 

às áreas do GNPC. Com este ajuste nas áreas de ocupação, calcularam-se os 
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novos valores de CN, impermeabilização, perdas iniciais e o novo tempo de retardo, 

conforme a tabela 13. O mesmo foi feito para o cenário futuro, no entanto, ao invés 

de diminuir, aumentou 15% nas áreas do GFPC e diminuiu proporcionalmente nas 

áreas do GNPC. 

 

Tabela 13 – Parâmetros hidrológicos para os cenários da BHG no passado e no futuro 

Sub-bacias 
Área 
(km²) 

Cenário Passado Cenário Futuro 

CN Imp. (%) Ia (mm) tlag CN Imp. (%) Ia (mm) tlag 

SB1 1.73 83 46.0 10.6 46.9 86 62.3 8.0 41.3 

SB2 2.37 90 59.3 5.5 37.4 93 80.3 3.9 33.4 

SB3 1.85 87 46.9 7.9 40.4 89 63.5 6.1 36.5 

SB4 1.93 88 34.9 6.7 31.0 90 47.3 5.7 29.0 

SB5 0.74 91 42.3 5.3 17.7 92 57.3 4.4 16.5 

SB6 1.66 87 27.3 7.6 35.7 88 36.9 6.7 34.0 

SB7 1.24 89 36.8 6.4 24.5 90 49.8 5.3 22.9 

SB8 3.40 81 18.6 11.7 34.5 82 25.1 11.0 33.4 

SB9 3.55 87 33.5 7.9 29.0 88 45.3 6.9 27.3 

 

Os hidrogramas da figura 49 mostram a comparação entre os três 

cenários, passado, presente e futuro, para um período de retorno de 50 anos em 

cada junção. 

 

(a) 
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(b) 

 

(c) 
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(d) 

 

(e) 

Figura 49 – (a) Hidrograma da junção J4 para período de retornos de 50 anos; (b) Hidrograma da 
junção J3 para período de retornos de 50 anos; (c) Hidrograma da junção J2 para período de retornos 
de 50 anos; (d) Hidrograma da junção J1 para período de retornos de 50 anos; (e) Hidrograma do 
exutório para período de retornos de 50 anos; 

 

Tanto o hidrograma, figura 49, como a tabela 14 mostram que a variação 

de vazão de pico em cada elemento hidrológico não é proporcional, considerando as 
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comparações dos cenários propostos com o cenário presente, isto é, o aumento da 

ocupação, a partir do estado presente, provocará em termos absolutos, incrementos 

de vazões maiores do que uma diminuição igual, em termos percentuais, da 

ocupação. Considerando o exutório como referência, o pico de vazão no cenário 

passado para um período de retorno de 50 anos, ficou praticamente igual ao pico de 

vazão no cenário atual para um período de retorno de 30 anos, uma redução de 

40% no período de retorno, enquanto que, o pico de vazão, para um período de 

retorno de 50 anos no cenário futura, é praticamente igual ao pico de vazão do 

cenário atual, com um período de retorno de 100 anos, ou seja, um aumento de 

100% no período de retorno. 

 

Tabela 14 – Vazões máximas nos cenários, presente (CA), passado (CP), futuro (CF) e máxima 
ocupação (CM) 

Elemento 
Hidrológico 

Vazões Máximas (m³/s) Variação de Vazão (%) 

CP CA CF CM VCP VCF VCM 

J4 128.7 134.8 140.6 211.6 -4.5% 4.3% 57% 

J3 187.7 196.4 205 295.9 -4.4% 4.4% 51% 

J2 244.6 256.3 267.3 375.2 -4.6% 4.3% 46% 

J1 323.3 337.7 359.7 463.8 -4.3% 6.5% 37% 

Exutório 344.9 363.6 388.7 496.3 -5.1% 6.9% 36% 

 

 
Figura 50 – Hidrograma comparando o cenário presente com vários período de retorno, com os 
cenário passado e futuro. 
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Percebeu-se que na junção J1, o percentual de variação foi diferente 

entre os cenários. Para o cenário passado a redução foi de 4,3% enquanto no 

cenário futuro o aumento foi de 6,5%. No exutório ocorreu o mesmo efeito, 

percentuais de 5,1% para o cenário passado e 6,9% para o cenário futuro. Enquanto 

nas outras junções, os percentuais mantiveram-se próximos. A possível causa, 

deve-se a ocupação das sub-bacias a jusante, pois com o cenário futura a 

impermeabilização destas sub-bacias ultrapassam 60%. 

Analisando a vazão máxima no exutório dos três cenários, para diferentes 

períodos de retorno (figura 50), constatou-se que: 

a) O pico de vazão correspondente atualmente a um período de retorno 30 anos 

é semelhante à vazão máxima de Tr = 50 anos no cenário passado, dessa 

forma, verifica-se que uma diminuição em 15% da área impermeável 

representaria uma redução de 18,7 m³/s no exutório da bacia; 

b) O pico de vazão correspondente atualmente a um período de retorno 50 anos 

é semelhante à vazão máxima de Tr = 100 anos no cenário futuro, dessa 

forma, verifica-se que um aumento em 15% da área permeável representará 

um aumento de 25,1 m³/s no exutório da bacia. 

 

5.3. Análise das ocupações máximas nas sub-bacias. 

Considerando os dois grupos do item anterior GNPC e GFPC, realizou-se 

uma simulação usando o período de retorno de 50 anos, onde o cenário de máxima 

ocupação foi construído segundo a regra a seguir: As áreas do grupo GNPC foram 

zeradas e acrescentadas proporcionalmente no grupo GFPC. Com este novo arranjo 

de áreas, calcularam-se os parâmetros, CN, percentual de impermeabilização da 

área, perda inicial e tempo de atraso, conforme tabela 15. O hidrograma da figura 51 

mostra o resultado da simulação para as junções do modelo. 

Analisando os resultados, o aumento na vazão do exutório foi de 36%, 

mas os resultados a montantes mostraram um aumento maior, principalmente na 

junção J4, que chegou a 57% (ver tabela 14). Este resultado mostra que no cenário 

atual as sub-bacias SB1, SB2 e SB3, já apresentam uma característica de ocupação 

crítica e as sub-bacias SB6, SB7, SB8 e SB9, notadamente a SB8, apresentam um 

estado modesto de preservação de área. 
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Tabela 15 – Parâmetros hidrológicos para os cenários da BHG com máxima ocupação 

Sub-bacias Área (km²) Dm (%) CN Imp. (%) Ia (mm) tlag (min) 

SB1 1.73 4.5 90 79.6 5.5 35.6 

SB2 2.37 6.8 93 83.7 3.7 32.8 

SB3 1.85 7.8 92 81.2 4.3 32.3 

SB4 1.93 10.5 95 82.6 2.8 23.3 

SB5 0.74 8.4 95 81.3 2.9 14.7 

SB6 1.66 7.9 94 81.0 3.0 26.1 

SB7 1.24 7.9 94 80.1 3.0 19.2 

SB8 3.40 15.8 93 79.1 3.8 22.0 

SB9 3.55 18.0 94 80.4 3.2 21.1 

 

 
Figura 51 – Hidrograma do cenário de máxima ocupação da BHG, para uma período de retorno de 50 
anos, consideração o exutório como referência. 

 

Como as sub-bacias SB6 a SB9, apresentaram uma influência 

significativa no aumento da vazão de pico, quando sua ocupação era máxima, 

resolveu-se simular e verificar o comportamento da vazão de pico nas junções e 

exutório, considerando as sub-bacias a jusante (SB5 a SB1) na situação atual, um 

aumento gradativo de 25% até 75% na ocupação e a ocupação máxima das bacias 

a montante (SB6 a SB9), utilizando uma chuva com período de retorno de 50 anos. 

A tabela 16 mostra os resultados obtidos desta simulação e o resultada das vazões 

máximas para uma chuva com período de retorno de 100 anos, considerando o 
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Cenário Atual (CA). 

Comparando a evolução da ocupação das SB6 a SB9 com o cenário 

atual, usando uma chuva com período de retorno de 100 anos, observando as 

vazões de pico em cada junção e exutório, obtiveram-se os seguintes resultados: no 

cenário com aumento de 25% na ocupação, constatou-se que as vazões nas 

junções e exutório, ficaram praticamente iguais a vazão ao cenário atual; o cenário 

com incremento de 50% na ocupação, as vazões nas junções J4 e J3 se 

apresentaram maiores (6%), enquanto no exutório ficou praticamente igual ao do 

cenário atual; para o cenário com ocupação aumentada em 75%, às junções J4 e 

J3, apresentaram vazões em torno de 13% superior e no exutório a aumento foi 

modesto, 2%; por ultimo a ocupação máxima da bacia, resultou em vazões 

aumentadas acima de 40%, para junções J4 e J3, mas para o exutório o aumento 

ficou nos 14%.  

 

Tabela 16 – Vazões máximas nas junções e exutórios para cenários onde a ocupação das SB 6 a 
SB9 aumentam de 25% em 25%, comparadas com o cenário atual, usando um período de retorno de 
100 anos 

Elemento Hidrológico 
Vazões Máximas (m³/s) e Tr = 50 anos 

25% CCA 50% CCA 75% CCA Max CCA CA (Tr=100) 

J4 144.6 0% 153.8 6% 162.8 12% 211.6 46% 144.8 

J3 210.5 0% 224 6% 236.8 13% 295.9 41% 210.4 

J2 271.2 -1% 285.3 4% 298.7 9% 357.4 30% 274.4 

J1 350.9 -3% 363 1% 374.2 4% 424.2 18% 360.9 

Exutório 376.2 -3% 387.6 0% 397.5 2% 444.5 14% 388.5 

 

Como as ocupações das sub-bacias a jusante, não foram alteradas, era 

de se espera o comportamento nas diferenças de vazões percentuais, entre o 

exutório e as junções J4 e J3. Pois o aumento de vazão ocorreu apenas das sub-

bacias a montante, enquanto nas outras sub-bacias as contribuições de vazão 

permaneceram a mesma do cenário atual. 

A ocupação das sub-bacias SB6 a SB9, mostrou-se mais uma vez, 

preocupantes, sendo necessária uma atenção à ocupação destas áreas, pois esta 

ocupação aumentará significativamente, a probabilidade de ocorrência de cheias 

nas sub-bacias a jusante. 
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6. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

A evolução da informática no geoprocessamento facilitou os estudos 

voltados para os recursos hídricos, principalmente na modelagem hidrológica e 

hidráulica, possibilitando a integração de softwares SIG com programas de 

modelagem. Considerando o estudo hidrológico, esta integração reduziu o tempo de 

construção do modelo de uma bacia hidrográfica, ou de uma determinada área. 

Apesar do nível elevado de tecnologia nos satélites que estão operando 

nesta primeira década do século XXI, esta tecnologia ainda não está totalmente 

acessível aos pesquisadores, sendo concentrada em alguns de núcleos estatais de 

pesquisas e alguns grupos empresariais de comercialização destas informações. 

Por este motivo, a quantidade de informações geográficas é ainda é muito tímida, 

em relação ao potencial destas estruturas. 

No que diz respeito ao MDE, este é uma das informações, que ainda deve 

ser melhorada. A maioria dos MDE disponível gratuitamente são derivados da 

missão SRTM, realizado no ano de 2000, portanto, podem apresentar falhas de 

determinadas regiões. Neste sentido, se mostram recomendáveis o estudo e a 

aplicação de tecnologias para aquisição de dados recentes e com uma abrangência 

que viabilize um estudo mais detalhado da área desejada. 

Com relação aos softwares, o HEC-HMS se apresentou como um sistema 

de modelagem hidrológica robusto, com várias metodologias de transformação de 

precipitação em vazão, associando métodos de perdas, de transformação chuva-

vazão, de escoamento de base, propagação de cheias, dando ao usuário a 

possibilidade de escolha do método em função dos dados disponíveis da área de 

estudo. Além disso, mostrou-se rápido, simples de operar, versátil e eficaz. 

O ArcGIS é um programa com interface amigável e fácil manipulação, 

possibilitando o seu uso, tanto para iniciantes em geoprocessamento, como para 

usuários com experiência. Além disso, a sua estrutura lógica, facilita da criação de 

extensões, que podem trabalhar os dados tanto na interface do programa, como 

fazer a integração de informações entre o ArcGIS e outro software, agilizando os 

processos de entrada das informações. Um exemplo é o HEC-GeoHMS, uma 

extensão desenvolvida tanto para tratamento de dados no ArcGIS, como importação 

de dados para o HEC-HMS. Lembrando que o tratamento das informações de 

geográficas pode ser realizado por softwares gratuitos (livres), por exemplo, o 
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GVSIG, para análises de áreas em grande escala, tendo como limitação para o 

estudo realizado, os recursos para integração entre o SIG e os programas de 

modelagem. Já para estudos em pequenas escalas, são possíveis utilizações de 

ferramentas computacionais desenvolvidas por pesquisadores da área de hidrologia 

e hidráulicas, geralmente livres. 

Em relação às informações hidrológicas da área de estudo, estas se 

mostraram escassas, as únicas informações históricas que existem disponíveis, são 

os dados meteorológico de dois postos pluviométricos na cidade do Crato. Sendo a 

área localizada numa região urbanizada, de grande relevância comercial e turística 

do sul do Ceará, recomenda-se a instalação de pelo menos quatros postos 

pluviográficos distribuídos na bacia do rio Granjeiro, além de no mínimo três 

estações fluvigráficas, distribuídas no leito do rio Granjeiro, uma no exutório da BHG, 

uma no início do canal de alvenaria, na junção J2 e outra localizada na sub-bacia 

SB7 na junção J3. 

Juntamente com as necessidades de mais informações hidrológicas da 

área de estudo, verificou-se que a região de abrangência da BHG e suas 

vizinhanças, conhecida como Cariri cearense, comporta um grande estudo sobre 

fatores hidrológicos, como infiltração, evapotranspiração, perdas iniciais e máximas 

no escoamento e de um profundo estudo das águas subterrâneas, patrimônio 

abundante da região. 

Tendo em vista esta necessidade, o modelo hidrológico desenvolvido 

neste trabalho, o primeiro construído para a área em estudo, apresentou 

informações relevantes para a gestão dos recursos hídricos do município do Crato. 

Com ele, foi possível identificar áreas que possam provocar aumento da vazão dos 

picos de cheias, em virtudes da grande pressão imobiliária instalada atualmente na 

região, além de se tornar uma ferramenta de gestão eficaz, para amortecimento de 

picos de cheias, como por exemplo, simular a instalação de obras hidráulicas na 

extensão do rio Granjeiro, desenvolver políticas públicas, urgentes, voltadas à 

ocupação ordenada das áreas da bacia, principalmente das sub-bacias a montante 

(SB6, SB7, SB8 e SB9), e para longo prazo, reestruturação das áreas ocupadas, 

dando ênfase no aumento de ocupações que não favorecem ao aumento da vazão 

do pico de cheia, como por exemplo, construir parques de lazer em torno de leito do 

rio, que venham a recuperar parte da mata ciliar do rio Granjeiro. 

Outra informação relevante, extraído do modelo da BHG, foi que 
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aumentando em 15% as áreas que favorecem o aumento do pico de cheia (GFPC), 

a vazão do exutório, correspondente a um evento de chuva com período de retorno 

de 50 anos, passará para uma vazão, correspondente a um evento de chuva com 

período de retorno de 100 anos, ou seja, dobrará a possibilidade de eventos de 

cheia na BHG. Enquanto que se houver uma diminuição de 15% das áreas que 

favorecem o aumento do pico de cheia (GFPC), a vazão do exutório, correspondente 

a um evento de chuva com período de retorno de 50 anos, passará para uma vazão, 

correspondente a um evento de chuva com período de retorno de 30 anos, ou seja, 

praticamente cairá pela metade à possibilidade de eventos de cheia na BHG. 

Acredita-se que os conhecimentos teóricos e operacionais, 

preponderantes neste trabalho, possam servir de princípio para estudos futuros, em 

que esteja presente a aplicação de outros métodos, não empregados aqui, 

possibilitando, aperfeiçoar os resultados dos estudos. Por exemplo, utilizando o 

modelo, realizar comparações entre os métodos de perdas, os métodos de 

distribuição espacial da chuva e também a distribuição temporal do evento de cheia, 

pois as formas do hietograma influenciam nos picos de cheias. 

Como o modelo hidrográfico da BHG é inédito, e a escassez de dados foi 

evidente, recomenda-se realizar medições de vazões através da instalação de 

estações fluviométricas, recomendadas anteriormente, para a calibração e 

verificação do modelo. Além disso, com as estações instaladas, é importante iniciar 

os estudos de propagação de cheias no rio e utilizar o modelo calibrado, para 

comparar os métodos de propagações de cheias. 

Como o modelo permite a inclusões de parâmetros, como por exemplo, 

escoamento de base, evapotranspiração, entre outros, cabendo a realização de 

estudos, cujos resultados possam alimentar o modelo, tornando-o cada vez mais 

realista. 

De forma geral, difundir a utilização de modelos dessa natureza, através 

da capacitação de profissionais, que possam atuar no desenvolvimento de projetos 

estruturais que minimizem os prejuízos com as cheias, além da integração com 

sistemas de monitoramento em tempo real, capazes de serem empregados pela 

defesa civil, em situações de eventos de chuva extremos. 
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ANEXO A 

Tutorial para delimitação de uma bacia usando o ArcMAP (ArcGIS 9.3) e seu plugin 
HEC-GeoHMS 5.0. 

 

Para mostrar como delimitar uma bacia, será usado um recorte do MDE 

que contém a área de estudo desta dissertação (este, por sua vez, foi fornecido pelo 

INPE, por meio do seu catalogo de imagens no sítio http://www.dgi.inpe.br/CDSR/), 

o software ArcMap (ArcGIS 9.3) e o plugin HEC-GeoHMS 5.0 for ArcGIS 9.3. 

O processo de delimitação da bacia hidrográfica deve ser feito em 

seguindo três etapas, contendo vários passos em cada. A seguir é mostrado as 

etapas e seus passos. 

 

1º Etapa – Preparar o recorte do MDE, que contém a área de estudo. 

Para esse passo, o recorte pode ser preparado de várias formas e usando 

vários software, por exemplo, usando o Global Mapper e exportar o recorte para um 

arquivo no formato ASCII, ou usar o próprio ArcMap para o isso. No caso, será 

explicado o passo usando o ArcMap. Então basta seguir a sequência descrita a 

seguir: 

a. Baixar o arquivo LT52170652007022CUB00_22012007.tar que contém o 

MDE da área, no sítio do INPE. Para isso escolha do satélite GLS-Landsat, 

defina o pais como Brasil, o município como Crato e Estado com CE e clique 

em executar. Localize o Crato na imagem e um clique. Quando aparecer a 

figura a seguir, clique no carrinho, para solicitar o download da imagem. 

 

http://www.dgi.inpe.br/CDSR/
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b. Descompactar o arquivo L5217065_06520070122_DEM.TIF para uma pasta, 

no caso foi usada a pasta Projeto22. 

c. Abrir o ArcMap, marcar a opção A new ampty map e clicar em OK. 

 

d. Clique duplo no Layer, Selecione a aba Coordinate System e escolha o 

sistema de coordenadas no Select coordinate system para definir o sistema 

de coordenadas a ser trabalhado. No exemplo será usado o sistema de 

coordenadas UTM com o Datum WGS84 e zona 24S. 

 

e. Salve o arquivo na pasta Projeto22 com o nome BHG22. 

f. Adicione o MDE baixado do INPE na área de trabalho do ArcMap. Para isso, 

clique no botão Add Data, na tela que aparece selecione Projeto22 em Look 
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in, escolha imagem a ser adicionada (L5217065_06520070122_DEM.TIF) e 

clique em Add. 

 

 

 

g. Na caixa de diálogo que aparecerá clique no botão YES. 

 

h. Aparecerá o uma imagem Raster do MDE na área de trabalho do ArcMap, 

como um retângulo na cor cinza. 
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i. Para que a imagem Raster apresente a forma correta, basta abrir as 

propriedades da imagem, clicar com o botão direito do mouse no nome da 

imagem (L5217065_06520070122_DEM.TIF) e clicar em Properties.... 

 

j. Agora clique em Simbology, escolha o tipo de Stretch Minimum-Maximum, 

responda a pergunta na caixa de diálogo que aparecer com SIM e clique em 

OK. 



143 

 

 

k. O ArcMap apresentará a imagem Raster, conforme a figura a seguir. Veja que 

o retângulo mudou de cinza para composição de cinza, onde as áreas mais 

claras correspondem aos pixels com maior altitude e as mais escuras, 

correspondem aos pixels com menor altitude. 

 

l. Aberto a imagem do MDE no formato RASTER, identifique a região que 

contem a área de estudo, desenhe um retângulo sobre ela, usando a barra de 



144 

 

ferramentas DRAW. 

 

m. Transforme o retângulo num arquivo shape, usando a ferramenta Convert 

Graphics to Features... do menu Drawing.... Escolha o local e nome para 

salvar o shape do retângulo, marque a opção Automatically delete graphics 

after conversion, clique em OK e responda a pergunta que aparecer na caixa 

de diálogo com SIM. Veja as figuras a seguir. 
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n. Agora será feito o recorte da imagem, usando o shape do retângulo. Para 

isso, no ArcToolbox, encontre a ferramenta Spatial Analyst 

Tools/Extraction/Extract by Mask.  

 

o. Na caixa que aparece em Input raster, selecione a imagem raster que deseja 

recortar (L5217065_06520070122_DEM.TIF), em input raster or feature 

mask data, selecione o retângulo que deseja retirar da imagem (Retângulo) e 

em Output raster, selecione o local e o nome do recorte (no caso, será na 

pasta Projeto22 e o nome será Rec_DEM) e clicar em OK. 
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p. Para finalizar o 1 passo, é só remover as imagens Retangulo e 

L5217065_06520070122_DEM.TIF da área de trabalho do ArcMap. Para isso, 

basta clicar com o botão direito sobre o nome da imagem e selecionar 

Remove. 

 

 Pronto a imagem Rec_DEM que será trabalhada está pronta para delimitação 

da bacia. 



147 

 

2º Etapa – Preparando a área para a delimitação da Bacia 

 Com o recorte do MDE pronto, está na hora de prepara-lo a delimitação da 

bacia hidrográfica. Para isso, será usado as ferramentas do menu Terrain 

Preprocessing, pertencente ao plugin do ArcGIS HEC-GeoHMS 5.0. 

 

a. A primeira parte é preencher alguma falha que possa ter no recorte do MDE, 

por meio da ferramenta Fill Sinks. Ao clicar na ferramenta, irá aparecer uma 

caixa de diálogo solicitando as informações da imagem de deve ser 

processada, selecione Rec_DEM em Input, deixe os outros parâmetros como 

estão, clique em OK e aguarde a conclusão do processamento. 

 

b. Agora será criada uma imagem com a direção do escoamento, usando a 

ferramenta Flow Direction. Clique na ferramenta, na caixa de diálogo que 

aprece deixe os parâmetros como estão, clique em OK e aguarde a conclusão 

do processamento. 
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c. Nesta passo é criada uma imagem com os locais que serão acumulados o 

escoamento, por meio da ferramenta Flow Accumulation. Clique na 

ferramenta, na caixa de diálogo que aprece deixe os parâmetros como estão, 

clique em OK e aguarde a conclusão do processamento. 

 

d. A ferramenta Stream Definition define o escoamento, ou seja, define por 

onde ocorrerá o escoamento na área. Na caixa de diálogo que aparece, a 

opção Area SqKm to define stream (optional) a área em quilômetros 

quadrados que deve formar o escoamento. Portanto quanto menor for esta 

área, maior será o detalhamento do escoamento. No caso em estudo, foi 

utilizado o valor 0,85. Definido o valor do Area SqKm to define stream 

(optional) clique em OK e aguarde a conclusão do processamento. 

 

e. Seguindo com as passos, agora é necessário segmentar o escoamento, para 

isso é usada a ferramenta Stream Segmentation. Clique na ferramenta, na 
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caixa de diálogo que aparece deixe os parâmetros como estão, clique em OK 

e aguarde a conclusão do processamento. 

 

f. Com fluxo segmentado, é hora delimitar a grade de captação das águas da 

chuva, usando a ferramenta Catchment Grid Delineation, ou seja, criar as 

microbacias da área. Clique na ferramenta e na caixa de diálogo que aparece, 

mude o Input Link Grid para StrLnk, deixe os outros parâmetros como estão, 

clique em OK e aguarde a conclusão do processamento. 

 

g. As microbacias já estão criadas, é hora de transformá-las em polígonos. Para 

isso, utiliza-se a ferramenta Catchment Polygon Processing. Clique na 

ferramenta, na caixa de diálogo que aparece deixe os parâmetros como estão, 

clique em OK e aguarde a conclusão do processamento. 
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h. Está na hora de criar as linhas de drenagens. Este passo é feito usando a 

ferramenta Drainage Line Processing. Clique na ferramenta, na caixa de 

diálogo que aparece deixe os parâmetros como estão, clique em OK e 

aguarde a conclusão do processamento. 

 

i. A passo final deste passo é juntar todos os polígonos, para determinar a bacia 

hidrográfica. Agora é só usar a ferramenta Adjoint Catchment Processing. 

Clique na ferramenta, na caixa de diálogo que aparece deixe os parâmetros 

como estão, clique em OK e aguarde a conclusão do processamento. 
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3º Etapa – Delimitando a bacia 

 O passo anterior preparou os dados para que possa ser extraído, ou seja, 

delimitada a bacia hidrográfica de um determinado seguimento da linha de 

drenagem criada. Agora usando as ferramentas do Menu HMS Project Setup, será 

criado um Layer com a bacia hidrográfica, sub-bacias e a rede de drenagem, além 

de suas informações geográficas necessárias para a geração do modelo hidrológico 

da bacia. 

 

a. Neste passo do novo Layer que irá conter a bacia hidrográfica. Para isso 

Clique no menu HMS Project Setup e selecione a ferramenta Start New 

Project, na caixa de diálogo que aparece, deixe os parâmetros como estão, 

clique em OK. 

 

b. Aparecerá outra caixa de diálogo solicitando informações para o modelo 

hidrográfico da bacia. Digite o nome do projeto em Project Name, uma 

descrição breve em Description e clique em OK. Logo aparecerá uma tela 

informando os passos que devem ser feito a seguir. Feche a janela e siga os 

passos sugeridos. 
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c. Clique na ferramenta Add Project Point e marque o local que será o exutório 

da bacia hidrográfica, sobre uma das linhas de drenagem geradas. Aparecerá 

uma caixa de diálogo solicitando o nome e descrição do ponto. Informe o 

solicitado e clique em OK. 
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d. Na janela Generate Project confirme as informações clicando em OK. 

 

e. Então uma nova caixa de diálogo irá aparecer solicitando a confirmação para 



154 

 

criação de um projeto para a área mostrada. Confirme clicando em Sim. 

 

f. Irá aparecer uma nova janela New Project Layer Names, na qual mostrará as 

informações que serão acrescentadas no novo layer (camada) a ser 

adicionada. Confirme clicando em OK, aguarde o término do processamento e 

clique em OK novamente, quando apresentar a caixa de diálogo Generate 

Project. 

 

g. Salve o arquivo (Ctrl + S) para garantir a continuação da criação do modelo 

hidrológico da área delimitada. 

 Após gerar o novo layer, a área de trabalho do ArcMap, apresentará o 

desenho da bacia hidrográfica, suas sub-bacias e hidrografia. Na barra de 

ferramentas Table of Contents, será mostrado as informações geográficas 

adicionadas ao layer, relativo a bacia delimitada. 
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ANEXO B 
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ANEXO C 

Tabelas para composição do CN e percentual de impermeabilização de cada sub-

bacia. 

 

Estratificação da sub-bacia SB1 do rio Granjeiro 

N, Class, Área (km²) Classificação da área CN Imp (%) Solo 

1 0,033 Bosques ou Zonas florestais (Cobertura boa) 55 0 B 

2 0,216 Bosques ou Zonas florestais (Cobertura ruim) 66 0 B 

3 0,304 Pastagens ou terrenos em más condições 79 0 B 

4 0,355 Zonas comerciais e de escritórios 92 85 B 

5 0,533 Zonas residenciais (lotes > 500 m²) 85 65 B 

6 0,287 Parques de estacionamentos, telhados, etc, 98 100 B 

RESULTADOS CNc 84,60 PctImpc 54,14 

 

Estratificação da sub-bacia SB2 do rio Granjeiro 

N, Class, Área (km²) Classificação da área CN Imp (%) Solo 

1 0,000 Bosques ou Zonas florestais (Cobertura boa) 55 0 B 

2 0,022 Bosques ou Zonas florestais (Cobertura ruim) 66 0 B 

3 0,154 Pastagens ou terrenos em más condições 79 0 B 

4 0,279 Zonas comerciais e de escritórios 92 85 B 

5 0,394 Zonas residenciais (lotes > 500 m²) 85 65 B 

6 0,259 Parques de estacionamentos, telhados, etc, 98 100 B 

1 0,003 Bosques ou Zonas florestais (Cobertura boa) 77 0 D 

2 0,039 Bosques ou Zonas florestais (Cobertura ruim) 83 0 D 

3 0,174 Pastagens ou terrenos em más condições 89 0 D 

4 0,539 Zonas comerciais e de escritórios 95 85 D 

5 0,176 Zonas residenciais (lotes > 500 m²) 92 65 D 

6 0,327 Parques de estacionamentos, telhados, etc, 98 100 D 

RESULTADOS CNc 91,53 Impc (%) 69,82 

 

Estratificação da sub-bacia SB3 do rio Granjeiro 

N, Class, Área (km²) Classificação da área CN Imp (%) Solo 

1 0,021 Bosques ou Zonas florestais (Cobertura boa) 55 0 B 

2 0,073 Bosques ou Zonas florestais (Cobertura ruim) 66 0 B 

3 0,258 Pastagens ou terrenos em más condições 79 0 B 

4 0,224 Zonas comerciais e de escritórios 92 85 B 

5 0,340 Zonas residenciais (lotes > 500 m²) 85 65 B 

6 0,142 Parques de estacionamentos, telhados, etc, 98 100 B 

1 0,039 Bosques ou Zonas florestais (Cobertura boa) 77 0 D 

2 0,103 Bosques ou Zonas florestais (Cobertura ruim) 83 0 D 
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3 0,099 Pastagens ou terrenos em más condições 89 0 D 

4 0,311 Zonas comerciais e de escritórios 95 85 D 

5 0,105 Zonas residenciais (lotes > 500 m²) 92 65 D 

6 0,135 Parques de estacionamentos, telhados, etc, 98 100 D 

RESULTADOS CNc 87,88 Impc 55,20 

 

Estratificação da sub-bacia SB4 do rio Granjeiro 

N, Class, Área (km²) Classificação da área CN Imp (%) Solo 

1 0,302 Bosques ou Zonas florestais (Cobertura boa) 77 0 D 

2 0,281 Bosques ou Zonas florestais (Cobertura ruim) 83 0 D 

3 0,385 Pastagens ou terrenos em más condições 89 0 D 

4 0,558 Zonas comerciais e de escritórios 95 85 D 

5 0,238 Zonas residenciais (lotes > 500 m²) 92 65 D 

6 0,163 Parques de estacionamentos, telhados, etc, 98 100 D 

RESULTADOS CNc 89,11 Impc 41,10 

 

Estratificação da sub-bacia SB5 do rio Granjeiro 

N, Class, Área (km²) Classificação da área CN Imp (%) Solo 

1 0,025 Bosques ou Zonas florestais (Cobertura boa) 77 0 D 

2 0,083 Bosques ou Zonas florestais (Cobertura ruim) 83 0 D 

3 0,179 Pastagens ou terrenos em más condições 89 0 D 

4 0,250 Zonas comerciais e de escritórios 95 85 D 

5 0,136 Zonas residenciais (lotes > 500 m²) 92 65 D 

6 0,069 Parques de estacionamentos, telhados, etc, 98 100 D 

RESULTADOS CNc 91,33 Impc 49,82 

 

Estratificação da sub-bacia SB6 do rio Granjeiro 

N, Class, Área (km²) Classificação da área CN Imp (%) Solo 

1 0,287 Bosques ou Zonas florestais (Cobertura boa) 77 0 D 

2 0,385 Bosques ou Zonas florestais (Cobertura ruim) 83 0 D 

3 0,330 Pastagens ou terrenos em más condições 89 0 D 

4 0,427 Zonas comerciais e de escritórios 95 85 D 

5 0,175 Zonas residenciais (lotes > 500 m²) 92 65 D 

6 0,056 Parques de estacionamentos, telhados, etc, 98 100 D 

RESULTADOS CNc 87,70 Impc 32,10 
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Estratificação da sub-bacia SB7 do rio Granjeiro 

N, Class, Área (km²) Classificação da área CN Imp (%) Solo 

1 0,154 Bosques ou Zonas florestais (Cobertura boa) 77 0 D 

2 0,156 Bosques ou Zonas florestais (Cobertura ruim) 83 0 D 

3 0,261 Pastagens ou terrenos em más condições 89 0 D 

4 0,331 Zonas comerciais e de escritórios 95 85 D 

5 0,239 Zonas residenciais (lotes > 500 m²) 92 65 D 

6 0,101 Parques de estacionamentos, telhados, etc, 98 100 D 

RESULTADOS CNc 89,67 Impc (%) 43,29 

 

Estratificação da sub-bacia SB8 do rio Granjeiro 

N, Class, Área (km²) Classificação da área CN Imp (%) Solo 

1 0,336 Bosques ou Zonas florestais (Cobertura boa) 55 0 B 

2 0,288 Bosques ou Zonas florestais (Cobertura ruim) 66 0 B 

3 0,245 Pastagens ou terrenos em más condições 79 0 B 

4 0,042 Zonas comerciais e de escritórios 92 85 B 

5 0,028 Zonas residenciais (lotes > 500 m²) 85 65 B 

6 0,011 Parques de estacionamentos, telhados, etc, 98 100 B 

1 0,261 Bosques ou Zonas florestais (Cobertura boa) 77 0 D 

2 0,943 Bosques ou Zonas florestais (Cobertura ruim) 83 0 D 

3 0,383 Pastagens ou terrenos em más condições 89 0 D 

4 0,471 Zonas comerciais e de escritórios 95 85 D 

5 0,321 Zonas residenciais (lotes > 500 m²) 92 65 D 

6 0,068 Parques de estacionamentos, telhados, etc, 98 100 D 

RESULTADOS CNc 81,71 Impc (%) 21,84 

 

Estratificação da sub-bacia SB9 do rio Granjeiro 

N, Class, Área (km²) Classificação da área CN Imp (%) Solo 

1 0,121 Bosques ou Zonas florestais (Cobertura boa) 55 0 B 

2 0,122 Bosques ou Zonas florestais (Cobertura ruim) 66 0 B 

3 0,053 Pastagens ou terrenos em más condições 79 0 B 

4 0,013 Zonas comerciais e de escritórios 92 85 B 

5 0,000 Zonas residenciais (lotes > 500 m²) 85 65 B 

6 0,000 Parques de estacionamentos, telhados, etc, 98 100 B 

1 0,277 Bosques ou Zonas florestais (Cobertura boa) 77 0 D 

2 0,759 Bosques ou Zonas florestais (Cobertura ruim) 83 0 D 

3 0,468 Pastagens ou terrenos em más condições 89 0 D 

4 0,983 Zonas comerciais e de escritórios 95 85 D 

5 0,574 Zonas residenciais (lotes > 500 m²) 92 65 D 

6 0,177 Parques de estacionamentos, telhados, etc, 98 100 D 

RESULTADOS CNc 87,29 Impc (%) 39,38 
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ANEXO D 

Hietograma para uma chuva com período de retorno de 100 anos. 
 

t (min) ΔP (mm) 

0 -- 10 2.33 

10 -- 20 2.61 

20 -- 30 3.00 

30 -- 40 3.55 

40 -- 50 4.43 

50 -- 60 6.02 

60 -- 70 10.00 

70 -- 80 39.76 

80 -- 90 15.67 

90 -- 100 7.46 

100 -- 110 5.08 

110 -- 120 3.94 

120 -- 130 3.25 

130 -- 140 2.79 

140 -- 150 2.46 

 
Hietograma para uma chuva com período de retorno de 50 anos. 
 

t (min) ΔP (mm) 

0 -- 10 2.20 

10 -- 20 2.47 

20 -- 30 2.84 

30 -- 40 3.36 

40 -- 50 4.19 

50 -- 60 5.69 

60 -- 70 9.46 

70 -- 80 37.60 

80 -- 90 14.82 

90 -- 100 7.06 

100 -- 110 4.81 

110 -- 120 3.72 

120 -- 130 3.07 

130 -- 140 2.64 

140 -- 150 2.33 

 
  



162 

 

Hietograma para uma chuva com período de retorno de 20 anos. 
 

t (min) ΔP (mm) 

0 -- 10 2.03 

10 -- 20 2.29 

20 -- 30 2.62 

30 -- 40 3.11 

40 -- 50 3.87 

50 -- 60 5.27 

60 -- 70 8.75 

70 -- 80 34.77 

80 -- 90 13.71 

90 -- 100 6.53 

100 -- 110 4.45 

110 -- 120 3.44 

120 -- 130 2.84 

130 -- 140 2.44 

140 -- 150 2.15 

 

Hietograma para uma chuva com período de retorno de 10 anos. 
 

t (min) ΔP (mm) 

0 -- 10 1.90 

10 -- 20 2.13 

20 -- 30 2.45 

30 -- 40 2.90 

40 -- 50 3.62 

50 -- 60 4.92 

60 -- 70 8.17 

70 -- 80 32.48 

80 -- 90 12.80 

90 -- 100 6.10 

100 -- 110 4.15 

110 -- 120 3.22 

120 -- 130 2.66 

130 -- 140 2.28 

140 -- 150 2.01 
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Hietograma para uma chuva com período de retorno de 05 anos. 
 

t (min) ΔP (mm) 

0 -- 10 1.73 

10 -- 20 1.94 

20 -- 30 2.23 

30 -- 40 2.64 

40 -- 50 3.28 

50 -- 60 4.47 

60 -- 70 7.42 

70 -- 80 29.51 

80 -- 90 11.63 

90 -- 100 5.54 

100 -- 110 3.77 

110 -- 120 2.92 

120 -- 130 2.41 

130 -- 140 2.07 

140 -- 150 1.83 

 




