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1. INTRODUÇÃO 

Enchentes são fenômenos naturais provocados por chuvas intensas, podendo gerar danos 

econômicos, sociais e ambientais devido às inundações provocadas em regiões ribeirinhas ao 

sistema de drenagem natural e artificial. O acelerado processo de urbanização ocorrido nos últimos 

anos tem produzido o aumento crescente dos danos gerados à sociedade e aos processos produtivos. 

Tucci (2007) descreve medidas que podem ser adotadas para minimização dos danos causados pelas 

inundações em áreas urbanas. As medidas são classificadas como estruturais e não estruturais. No 

segundo caso, encontram-se o planejamento de uso e ocupação de áreas vulnerável a inundação e o 

sistema de previsão e alerta de cheia.  

A previsão e alerta de cheia visa antecipar a ocorrência dos níveis de água no rio, geralmente, 

associado a uma estação fluviométrica. A antecipação dos níveis causadores de inundação permite, 

sobretudo, a tomada de decisão da defesa civil visando a redução dos danos. A previsão de cheias é 

realizada com o emprego de modelos matemáticos, os quais são alimentados com dados 

hidrológicos monitorados em tempo real, para intervalos de tempo inferiores ao tempo de 

concentração da bacia hidrográfica de drenagem. O monitoramento deve ser realizado com 

pluviógrafos e sensores de nível automáticos e, com transmissão telemétrica. 

Diferentes tipos de modelos hidrológicos podem ser empregados para previsão de cheias em 

tempo real. Eles podem ser estocásticos e determinísticos (Pinheiro, 2003). Tucci (1998) descreve 

em detalhe os modelos que podem ser aplicados. A sua aplicação pode apresentar dificuldades 

devido à disponibilidade de dados para ajuste dos modelos. Neste contexto, este trabalho tem por 

objetivo apresentar um procedimento para ajuste de um modelo de regressão múltipla de previsão 

de cheias, aplicado para a cidade de Timbó, SC. 



2. MATERIAL E MÉTODOS 

A área de estudo é a bacia do rio Benedito (Figura 1), um dos principais afluentes do rio 

Itajaí-Açu. A cidade de interesse é Timbó, situada próxima ao exutório do rio principal. A área de 

drenagem da bacia do rio Benedito é de 1447 km
2
. No município de Timbó está instalada uma seção 

fluviométrica, equipada com sistema de monitoramento telemétrico, que constitui o sistema de 

previsão e alerta de cheias da bacia do rio Itajaí. Ele é operado pelo Centro de Operações do 

Sistema de Alerta de Cheias, instalado na Fundação Universidade Regional de Blumenau. A 

montante desta estação fluviométrica, duas outras do tipo convencional, estão instaladas. As séries 

de dados das três estações fluviométricas foram utilizadas para calibração de um modelo de 

regressão múltipla. 

 

Figura 1. Delimitação da bacia do rio Benedito 

 

O modelo considera a diferença de cotas entre dois intervalos de tempo. A expressão geral é 

apresentada na equação 1: 

 

      (1) 

 

onde HT é a cota na seção fluviométrica de Timbó, HB é a cota na seção fluviométrica de Benedito 

Novo, HR é a cota na seção fluviométrica de Rio dos Cedros, t é o instante de tempo atual e  é o 

alcance da previsão e i são parâmetros do modelo. O intervalo de tempo considerado foi de 2h. Os 

alcances de previsão foram testados de 2 a 8 horas. 

Seis eventos de cheias foram selecionados, sendo quatro eventos para a calibração (anos de 

1992, 1992, 2011 e 2013) e dois eventos para a validação (anos de 1997 e 2001). As cotas utilizadas 
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tanto para calibração quanto validação foram interpoladas de tal modo que obtiveram-se valores 

com intervalos de duas horas, pois com exceção dos dados provenientes da rede de telemetria, 

haviam apenas duas cotas diárias para os eventos. 

A eficiência do modelo deve ser medida através de métodos matemáticos a fim de comprovar 

sua eficiência. O coeficiente R² é um dentre os diversos existentes. Sua escolha se deve ao fato da 

aplicação deste método ser amplamente empregada para estudos comparativos similares com 

previsões de cheias (NASH e SUTCLIFFE, 1970 apud TUCCI, 1998). Para se encontrar os valores 

de R² deve-se utilizar a equação 2: 
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onde Hip são os valores de cotas previstas, Hio são os valores cotas observadas e Hmo é o valor 

médio das cotas observadas. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na Tabela 1 são apresentados os coeficientes das equações de regressão múltiplas calibradas 

para os modelos de previsão do município de Timbó, com alcance de 2 a 8 horas.  

 

Tabela 1. Coeficientes β para cada conjunto de equações 
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βo = 0,457 

β1 = 0,983   β1 = 0,959 

 

β1 = 0,927   β1 = 0,887 

β2 = 0,422   β2 = 0,813 

 

β2 = 1,150   β2 = 1,445 

β3 = 0,018   β3 = 0,060 

 

β3 = 0,168   β3 = 0,048 

β4 = 0,100   β4 = 0,143   β4 = 0,105   β4 = 0,283 

 

Nota-se que os coeficientes β associados às variáveis preditoras de Timbó possuem valores 

mais elevados, com isto conclui-se que os valores de cotas e diferenças de cotas do município de 

Timbó tem maior influência sobre o resultado da previsão. 

Em relação à eficiência do modelo, para os eventos de validação com uma antecedência de 2 

horas, os valores R² resultaram em coeficiente explicativo de aproximadamente 99,5% (tabela 2), 

valor considerado excelente para a previsão de cheias em tempo atual. Para 4 horas de antecedência 

os valores de R² permaneceram com coeficientes explicativos próximos a 98%, valor considerado 

bom para a previsão. Finalmente para 6 e 8 horas de antecedência de previsão os coeficientes 



explicativos variaram em torno de 95 e 91%, considera-se ruim para a previsão e deve ser 

descartada sua utilização. 

Tabela 2. Coeficiente R² 

Eventos de validação Coeficientes R² 

Evento03 (2h) 0,995 

Evento03 (4h) 0,978 

Evento03 (6h) 0,949 

Evento03 (8h) 0,908 

Evento04 (2h) 0,995 

Evento04 (4h) 0,980 

Evento04 (6h) 0,954 

Evento04 (8h) 0,917 

 

Analisando-se os hidrogramas e os coeficientes R², chega-se a conclusão de que a previsão 

aceitável é de 4 horas de antecedência. 

 

4. CONCLUSÃO 

A implantação efetiva do modelo aqui discutido deve ser levada em consideração pelo 

município de Timbó. Embora o modelo não contemple dados pluviométricos, os resultados obtidos 

a partir dos dados fluviométricos se mostraram precisos para tempos de antecedência de 4 horas, 

podendo ser considerado um tempo de antecedência intermediário. 

As informações que o presente estudo trouxe se mostraram adequadas para Timbó, uma vez 

que não existe um modelo aplicável na bacia do rio Benedito. Embora simples, o método aqui 

utilizado para a previsão em tempo real gerou conhecimento suficiente para uma previsão de cheia 

satisfatória. 
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