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OBJETIVO
O presente trabalho teve como objetivo modelar a
mancha de inundação gerada pela quebrada de San
Idelfonso a fim de compreender o comportamento
da bacia mediante a precipitação decorrente dos
fenômenos de El Niño como ferramenta para a
redução dos impactos da precipitação.
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METODOLOGIA

• Coleta de dados históricos;
referentes à precipitação da cidade
de Trujillo – Perú;
• Desenvolvimento da modelagem
hidráulica-hidrológica utilizando HEC
– HMS;
• Elaboração da mancha de inundação
através do software HEC – RAS.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados do trabalho estão dispostos abaixo.

Figura 1 – Localização da quebrada de San
Idelfonso

CONCLUSÕES
Pelo fato do desenvolvimento da província de Trujillo ter se dado
sobre o leito de um rio intermitente, a solução para o problema
em questão torna-se muito complexo. É necessário realizar o
impedimento da expansão das áreas urbanas na cidade, a
remoção da população mais crítica e a adoção de bacias de
contenção para ajudar na mitigação dos impactos ambientais
causados pelos eventos de precipitação elevada.
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