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Simulação hidrodinâmica via aquisição remota de dados 
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RESUMO --- O deslocamento de ondas de cheia ao longo de rios pode ser descrito por modelos de 
diferentes graus de complexidade. Os modelos complexos, como os modelos hidrodinâmicos, ten-
dem a gerar melhores resultados, desde que os dados necessários para sua aplicação estejam dispo-
níveis. No presente trabalho um modelo hidrodinâmico unidimensional relativamente complexo 
(HEC-RAS) foi utilizado para simular a propagação de ondas de cheia ao longo de um trecho do rio 
São Francisco, entre São Francisco e Morpará, utilizando apenas dados que podem ser obtidos via 
internet, a partir do banco de dados da ANA, que dispõe de algumas seções transversais, e de um 
modelo digital de elevação disponível em escala global. Os resultados foram avaliados em termos 
da atenuação da onda de cheia e da alteração do tempo de pico para dez cheias de diferentes magni-
tudes, mostrando que algumas características essenciais da propagação são relativamente bem re-
presentadas mesmo em condições de carência de dados. 

ABSTRACT --- In this paper, it was assessed the performance of an unidimensional hydrodynamic 
model (HEC-RAS) on simulating the flood routing along the São Francisco river, from the São 
Francisco station to Morpará station, supplied only by internet data, especially river cross sections 
from ANA’s databanks and a global DEM (SRTM) for setting river widths. Ten flood events were 
run, with satisfactory results for flood peak and flood routing time travel, showing that some essen-
tial routing features are relatively well-represented even for scarce data conditons. 
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INTRODUÇÃO 

O deslocamento de ondas de cheia ao longo de rios naturais pode ser descrito por modelos re-

lativamente complexos, como os modelos hidrodinâmicos, ou por modelos relativamente simples, 

como o modelo Muskingum. De maneira geral, os modelos complexos tendem a gerar melhores re-

sultados, desde que os dados necessários para sua aplicação estejam disponíveis. 

A aplicação de um modelo hidrodinâmico em um rio exige a disponibilidade de dados topo-

gráficos do leito e, quando a aplicação objetiva avaliar a propagação de ondas de cheias, também 

são necessários dados da topografia das áreas inundáveis adjacentes ao rio. Freqüentemente, os da-

dos sobre o leito e a planície não estão disponíveis, o que impede, ou inviabiliza a utilização de mo-

delos hidrodinâmicos. Nestes casos são utilizados modelos de propagação simplificados, baseados 

na teoria da onda cinemática, ou modelos de propagação do tipo hidrológicos, que estão baseados 

apenas na equação da continuidade, como os modelos baseados no reservatório linear simples (Tuc-

ci, 1998). 

Atualmente, é cada vez mais comum a utilização de dados de topografia de planícies baseados 

em levantamentos feitos por sensoriamento remoto, como o modelo digital de elevação (MNT) dis-

ponibilizado pelo Consultative Group on International Agricultural Research (SRTM, 2004). 

MNTs provenientes do SRTM podem apresentar erros em torno de 6 metros para a América do Sul 

(Farr et al., 2007), além de erros relacionados à dificuldade de penetrar vegetação densa (Valeriano  

et al., 2006). Embora não se apresente informação alguma sobre o leito dos rios, a sua simulação 

pode ser utilizada ainda que de forma preliminar, especialmente em grandes rios com extensas pla-

nícies inundáveis. Neste trabalho esta possibilidade foi investigada através da aplicação de um mo-

delo hidrodinâmico unidimensional bastante conhecido, o HEC-RAS, desenvolvido pelo U.S. Army 

Corps of Engineers (Brunner, 2002), ao longo de um trecho do rio São Francisco. O modelo HEC-

RAS foi aplicado utilizando como base de dados apenas as seções transversais disponíveis no banco 

de dados da ANA (2006) e na topografia do terreno adjacente obtida do MNT do SRTM (2004). 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Para avaliação da capacidade de reprodução do comportamento hidrodinâmico de rio de gran-

de porte com dados obtidos gratuitamente por meio da internet, utilizou-se de: 

• Modelo hidrodinâmico unidimensional consagrado, HEC-RAS (ASCE; Brunner, 

2002); 

• Modelo Numérico de Terreno (SRTM, 2004) em resolução 90 x 90 m; 
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• Seções transversais medidas em postos fluviométricos ao longo do rio principal (A-

NA, 2006); 

• Vazões diárias do rio principal e seus afluentes (Silva, 2005; ANA, 2006); 

• Níveis diários para condição de contorno de jusante (CHESF, 2005); 

• Aplicativo para processamento de imagens. 

• Literatura clássica (Chow, 1959) para definição de parâmetros do modelo. 

De posse destes materiais, foram traçados perfis transversais, utilizando o MNT, nos postos 

fluviométricos com seções transversais medidas (ANA, 2006). O acoplamento visual dos dados foi 

realizado, possibilitando a confecção de 3 tipos de seção (aqui denominadas Visual1, Visual2 e Vi-

sual3, Figura 1) ajustadas visualmente. A escolha das seções seguiu os seguintes critérios: 

• Visual1. Trata-se da aproximação mais simples para representação de um perfil trans-

versal de rio. 

• Visual2. A adoção de declividades diferentes de zero (0) nas várzeas de inundação te-

ve o intuito de averiguar se a mudança brusca do raio hidráulico da seção (dado por 

área dividida pelo perímetro molhado) com a alteração do nível na faixa de extrava-

samento influencia para o (in)sucesso da simulação. 

• Visual3. Este tipo de seção, embora apresente necessidade de determinação de maior 

número de parâmetros, aproxima-se mais da realidade observada em perfis transver-

sais de rios de grande porte, com lagoas de armazenamento nas várzeas de inundação. 

 
Figura 1. Seções transversais típicas ajustadas visualmente. 

Estas seções passaram a ser utilizadas em conjunto com os dados hidrológicos obtidos e o tra-

çado do rio ajustado e medido com base no MNT, bem como da definição de demais parâmetros 

com base em informações da literatura específica. De posse destes, realizou-se a simulação hidrodi-

nâmica do rio principal considerando as afluências de seus tributários onde existissem dados (nor-
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malmente os de maior porte), mas sem simulação nos afluentes e sim a translação dos dados do pos-

to mais próximo até sua confluência com o rio principal. 

RIO SÃO FRANCISCO 

A bacia selecionada para estudo é a do Rio São Francisco (Figura 2), envolvendo seis estados 

e o distrito federal, com área de 639.000 km² (8% do território nacional) e extensão do rio principal 

de 2700 km. A região é caracterizada por grande desenvolvimento hidroenergético, incluindo as u-

nidades de Três Marias, Sobradinho, Itaparica e Xingó, navegação, atividades agrícolas e existência 

de cidades lindeiras, suscitando prevenção de cheias e controle em situações de estiagens. 

 
Figura 2. Localização da bacia e postos fluviométricos considerados. 

A seleção da bacia do Rio São Francisco para estudo se justifica pelo comportamento peculiar 

na translação da onda de cheia entre o posto São Francisco e o reservatório de Sobradinho (Figura 

2), oferecendo dificuldades de simulação do comportamento hidrológico da bacia. Silva (2005) a-

presenta que a propagação da onda de cheia pode levar 11 dias (1987-1988), num ano hidrológico 

seco, e 27 dias (1978-1979), noutro úmido (Figura 3). 

Além desta justificativa, existe ainda a necessidade da CHESF, órgão responsável pela opera-

ção das usinas hidroelétricas, prever a afluência ao reservatório de Sobradinho. Atualmente, encon-

tra-se em uso um sistema híbrido, composto pelo modelo CPINS (Acioli et al., 2004), formulado 
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com base no modelo SSARR (Streamflow Synthesis and Reservoir Regulation), e redes neurais arti-

ficiais (Valença & Melo, 2006), o qual se apresenta limitado para propagação de cheia caso haja al-

terações nas características climáticas ou da bacia, com relação ao período utilizado na calibração 

do modelo top-down. 

 
Figura 3. Tempo de viagem da onda de cheia vs. Vazão máxima. 

Dados empregados 
Para a simulação hidrodinâmica, foram arbitrados valores para os parâmetros rugosidade 

(0,035 na calha menor e 0,13 na várzea), seguindo características da bacia e tabela exposta em 

Chow (1959); coeficientes de contração (0,1) e expansão (0,3), sugeridos por Brunner (2002) por 

serem estes usualmente encontrados em aplicações; e, coeficiente de ponderação do esquema numé-

rico (0,6), para maximizar a precisão (Liggett e Cunge, 1975 apud Tucci, 1998) dentro do intervalo 

possível (0,6 a 1; Brunner, 2002) para o modelo hidrodinâmico empregado. Quanto aos dados de 

vazão, priorizaram-se valores obtidos de Silva (2005), os quais foram complementados, quando da 

ausência de informação em algum dos postos (principalmente o posto São Romão no Rio São Fran-

cisco), ou preenchidos por interpolação linear para falhas de poucos dias (máximo de 18 dias) por 

dados disponíveis no hidroweb (ANA, 2006). Aplicou-se apenas contribuição pontual para simula-

ção tendo em vista que o rio São Francisco costuma receber pouca contribuição lateral (Silva, 2005) 

linear (difusa). 

Objetivando realizar uma investigação ampla do comportamento do modelo, foram simulados 

dez (10) eventos ao total (Dados empregados 

Para a simulação hidrodinâmica, foram arbitrados valores para os parâmetros rugosidade 

(0,035 na calha menor e 0,13 na várzea), seguindo características da bacia e tabela exposta em 

Chow (1959); coeficientes de contração (0,1) e expansão (0,3), sugeridos por Brunner (2002) por 

serem estes usualmente encontrados em aplicações; e, coeficiente de ponderação do esquema numé-
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rico (0,6), para maximizar a precisão (Liggett e Cunge, 1975 apud Tucci, 1998) dentro do intervalo 

possível (0,6 a 1; Brunner, 2002) para o modelo hidrodinâmico empregado. Quanto aos dados de 

vazão, priorizaram-se valores obtidos de Silva (2005), os quais foram complementados, quando da 

ausência de informação em algum dos postos (principalmente o posto São Romão no Rio São Fran-

cisco), ou preenchidos por interpolação linear para falhas de poucos dias (máximo de 18 dias) por 

dados disponíveis no hidroweb (ANA, 2006). Aplicou-se apenas contribuição pontual para simula-

ção tendo em vista que o rio São Francisco costuma receber pouca contribuição lateral (Silva, 2005) 

linear (difusa). 

), selecionados no intuito de representar as várias magnitudes de cheia (de 3.287,6 a 17.934 

m³/s, ver Tabela 2), dentro do período 1977 a 1997. Dois conjuntos de simulações – trecho do posto 

São Romão a Sobradinho (eventos de 78-79, 79-80, 91-92 e 93-94) e do posto Cachoeira da Man-

teiga a Sobradinho (eventos de 82-83, 84-85, 85-86, 87-88, 88-89 e 94-95) – são formulados em vir-

tude das falhas apresentadas para os dados de vazão do posto Cachoeira da Manteiga em alguns e-

ventos. A diferença está no comprimento longitudinal do primeiro trecho simulado (que é menor) 

com relação ao segundo, além da ausência de informação do aporte do rio Verde (posto rio Verde 

II), devido à quantidade de falhas nos dados de vazão. Estas diferenças não devem comprometer a 

simulação em razão da usual baixa magnitude ro rio Verde em comparação com as escoadas pelo 

rio São Francisco. Cabe salientar que avaliações da cheia de 82-83 podem estar comprometidas por 

ter sido interpolado o pico do evento. A Dados empregados 

Para a simulação hidrodinâmica, foram arbitrados valores para os parâmetros rugosidade 

(0,035 na calha menor e 0,13 na várzea), seguindo características da bacia e tabela exposta em 

Chow (1959); coeficientes de contração (0,1) e expansão (0,3), sugeridos por Brunner (2002) por 

serem estes usualmente encontrados em aplicações; e, coeficiente de ponderação do esquema numé-

rico (0,6), para maximizar a precisão (Liggett e Cunge, 1975 apud Tucci, 1998) dentro do intervalo 

possível (0,6 a 1; Brunner, 2002) para o modelo hidrodinâmico empregado. Quanto aos dados de 

vazão, priorizaram-se valores obtidos de Silva (2005), os quais foram complementados, quando da 

ausência de informação em algum dos postos (principalmente o posto São Romão no Rio São Fran-

cisco), ou preenchidos por interpolação linear para falhas de poucos dias (máximo de 18 dias) por 

dados disponíveis no hidroweb (ANA, 2006). Aplicou-se apenas contribuição pontual para simula-

ção tendo em vista que o rio São Francisco costuma receber pouca contribuição lateral (Silva, 2005) 

linear (difusa). 
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 e a Figura 4 apresentam características e configurações dos eventos estudados. 

Tabela 1. Características e configurações simuladas. Tabela 2. Tempo de retorno de vazões (ANA, 2006) no 
posto Morpará, calculado pelo método empírico (Cali-

fórnia), para o período 1954-2004. 

 

 
Figura 4. Vazão Máxima em São Francisco. 

Avaliação do tempo de viagem da onda de cheia 

O tempo de deslocamento da onda de cheia entre os postos São Francisco e Morpará não a-

presenta relação bem definida com a magnitude da vazão máxima em São Francisco. Parecem exis-

tir, no entanto, dois regimes diferentes de propagação de cheia, desconsiderando o evento do perío-

do 1979-1980 (10.777,8 m³/s e 29 dias), o qual não parece apresentar similaridade com os demais 

eventos observados. A principal explicação para esta mudança de comportamento encontra-se no 

extravasamento da calha para vazões superiores a aproximadamente 6.000 m³/s, possivelmente pela 

capacidade de amortecimento das cheias pelas várzeas. 
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Figura 5. Regimes de propagação da cheia. Vazão máxima dentro da calha (marrom) e extravasando-a (preto). 

RESULTADOS E ANÁLISES 

Usualmente, a avaliação da capacidade de reprodução da hidrodinâmica por modelos numéri-

cos é efetuada comparando conjuntos de estatísticas (e.g., coeficiente de determinação, erro padrão, 

erro padrão invertido) que priorizam diferentes aspectos de hidrogramas (e.g., vazão de pico, vazão 

mínima, volume, duração ou taxa de variação da vazão), escolhidas com base no objetivo do estudo. 

Neste estudo de caso, arbitrou-se por investigar a o comportamento de cheias, avaliando o compor-

tamento do tempo de viagem da onda de cheia e da vazão máxima nos postos São Francisco e Mor-

pará, por sua importância na representação do processo. 

A Figura 6 e a Figura 7 revelam a aproximação que a simulação hidrodinâmica dos 10 even-

tos para o perfil transversal Visual3, a mais elaborada das testadas, apresentou para a vazão máxima 

tanto em São Francisco como em Morpará, o tempo de deslocamento e o abatimento da onda de 

cheia entre estes postos. 

Observa-se (Figura 8) tanto o atraso (78-79 e 94-95) como a antecipação (demais eventos) da 

cheia para as simulações efetuadas sem relação clara com a magnitude das vazões máximas. Quanto 

a estas últimas, o erro da estimativa em São Francisco (Figura 9) aumenta com o acréscimo de sua 

magnitude, subestimando seus valores. Em Morpará (Figura 10), os valores mais próximos à faixa 

de extravasamento apresentam-se superestimados, enquanto os maiores valores estão em conformi-

dade com o observado no posto São Francisco. As diferenças apresentadas nestas estimativas possi-

velmente se devem (a) à definição de rugosidades; (b) à translação das vazões dos tributários ao rio 

São Francisco; (c) à não-inclusão de contribuição difusa (linear) e; (d) aos acoplamentos efetuados 

entre perfis medidos e estimados por sensoriamento remoto. 
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Figura 6. Relação entre tempo de viagem da onda de 
cheia e vazão máxima e sua representação. 

Figura 7. Amortecimento da onda de cheia e sua re-
presentação. 

 
 

Figura 8. Tempo de viagem da onda de cheia (dias). Figura 9. Dispersão da vazão máxima (m3/s) em São 
Francisco. 

 
Figura 10. Dispersão da vazão máxima (m3/s) em Morpará. 

A calibração de rugosidades, tanto para a calha principal, como para as várzeas, possivelmen-

te auxiliaria no ajuste do tempo de deslocamento da onda de cheia, por ser a vazão bastante sensível 

à alteração destes parâmetros, amortecendo picos e estiagens com o aumento de seu valor. 
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A translação dos dados de vazão dos rios tributários à confluência com o rio São Francisco 

pode afetar o tempo de viagem e o abatimento (ou amplificação) da onda de cheia. A razão destes 

efeitos está em uma possível superposição irreal de picos de cheia e antecipação destes pela ausên-

cia de simulação hidrodinâmica entre o posto, i.e., o local onde se obteve os dados de vazão, e o rio 

São Francisco. 

Embora seja conhecida a pequena contribuição ao longo do rio, sua não-inclusão, associada à 

não consideração (principalmente pela ausência de dados) de tributários de menor porte pode expli-

car a subestimativa de vazão dos maiores eventos. 

Os acoplamentos efetuados entre perfis medidos e estimados por sensoriamento remoto 

(Figura 11) podem influenciar diretamente as variáveis avaliadas (vazão máxima e tempo de via-

gem de cheia). Os ajustes efetuados podem alterar de forma significativa a vazão que provoca ex-

travasamento em cada um dos postos considerados ao longo do rio São Francisco, alterando o com-

portamento nas redondezas deste “erro”. 

 
Figura 11. Exemplo de acoplamento e ajuste visual de perfis para o posto São Francisco. 

Não se detecta distinção acentuada nos resultados do emprego dos perfis transversais ajusta-

dos visualmente, embora o Visual3 apresente resultados um pouco melhores. Quanto à avaliação de 

potencial instabilidade causada pelo salto no raio hidráulico para mudança de níveis próximo ao ex-

travasamento, não se revelou diferença entre os resultados que evidenciasse necessidade de trata-

mento diferenciado ao comparar o desempenho dos perfis Visual1 e Visual2. 

 

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

Este estudo buscou investigar a capacidade de reprodução da hidrodinâmica de rio de grande 

porte, no caso o São Francisco, pela utilização de dados de acesso gratuito e de aproximação simpli-
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ficada para representação espacial do sistema em análise. O objetivo de uso do modelo estudado foi 

arbitrado para representação de eventos de cheias, considerando a vazão máxima em dois postos ao 

longo do rio principal (São Francisco e Morpará) e o tempo de viagem da onda de cheia entre estes 

como variáveis para análise. 

Os resultados apresentam aproximação relativamente boa aos resultados observados, princi-

palmente para o perfil transversal mais elaborado (Visual3). Observou-se que a subestimativa da 

vazão máxima é maior quanto mais extremo o evento, com pequenas superestimativas em valores 

próximos ao extravasamento para o posto de jusante. Quanto ao tempo de viagem da onda de cheia, 

esta se apresenta antecipada, com exceção dos eventos de 78-79 e 94-95. 

A metodologia deste estudo mostrou potencial de aplicação, principalmente como estimativa 

inicial, a ser melhor trabalhada com o aporte de dados para refinamento das estimativas. Avanços 

quanto à melhoria da resolução de MNT e coleta de dados de vazão e nível, associados à disponibi-

lização destes, podem auxiliar no estudo de rios de menor porte. 

Recomenda-se, para maior aproximação à realidade, investigações quanto aos valores de ru-

gosidade, a inclusão de trechos dos tributários na simulação e a consideração do aporte linear para 

eventos extremos de cheia. Caso estes ainda não sejam suficientes, sugere-se a revisão dos acopla-

mentos efetuados entre os perfis medidos e obtidos via sensoriamento remoto. 

Uma avaliação interessante a ser efetuada em trabalhos futuros é a comparação dos resultados 

com técnicas com menor necessidade de dados e experiência do usuário. Pode-se ainda avaliar ou-

tros aspectos do regime hidrológico, como estiagens, de caráter não menos importante. 
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