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RESUMO --- Os alagamentos em bacias urbanas devem-se, principalmente, ao excessivo 
parcelamento do solo e impermeabilização das superfícies, a ocupação de áreas ribeirinhas, as obras 
de drenagem inadequadas e a obstrução de canalizações por detritos e sedimentos. Um dos 
primeiros passos para a caracterização de problemas relacionados com a inundação em bacias 
urbanas pode ser através de entrevistas com a população que ocupa áreas afetadas. Este trabalho 
apresenta o levantamento de pontos de alagamento na bacia do riacho Reginaldo (Maceió/AL), com 
base em informações obtidas através de entrevistas junto aos moradores da bacia em estudo e em 
visitas à bacia para caracterização desses pontos. Para tanto, foram visitadas 11 regiões e, através 
dos pontos visitados e analisados é possível perceber que várias regiões sofrem com problemas 
relacionados aos alagamentos. O mapeamento destas áreas de alagamento, juntamente com as 
informações de sua conseqüência e probabilidade de ocorrência, mostrou-se uma importante 
ferramenta não apenas para a análise do alagamento na região, mas também para comparação da 
situação existente nas diversas regiões da bacia.  

ABSTRACT – The occurrence of flooding in urban is associated to the high level of soil 
imperviousness, the occupation of stream areas, the bad functioning of drainage system, and 
obstruction of pipes by garbage and sediment. One of the first steps towards the characterization of 
problems related to flooding in urban basins may be through interviews with people occupying the 
affected areas. This paper presents the evaluation of flooding points in the Reginaldo stream basin 
(Maceió/AL), based on information obtained through interviews with the residents of the basin 
under study and visits to the basin for characterization of these points. 11 regions were visited and 
through its analysis it’s possible to see that different regions suffer from problems related to 
flooding. The mapping of areas of flooding, together with details of their consequence and 
likelihood of occurrence, was an important tool not only for the analysis of flooding in the region 
but also to compare the situation in various regions of the basin.  
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1 – INTRODUÇÃO 

O desenvolvimento urbano das últimas décadas tornou visível inúmeros problemas ligados a 

drenagem urbana: as constantes inundações de áreas densamente ocupadas, a contaminação de 

córregos urbanos e as epidemias de doenças de veiculação hídrica são apenas alguns dos impactos 

ocorridos devido a mudança no estilo de vida da população.  

Os alagamentos em bacias urbanas devem-se, principalmente, ao excessivo parcelamento do 

solo e a conseqüente impermeabilização das grandes superfícies, a ocupação das áreas ribeirinhas 

(várzeas, áreas de inundação freqüente e zonas alagadiças), as obras de drenagem inadequadas e a 

obstrução de canalizações por detritos e sedimentos, conforme destacado por Pompêo (2000). 

A caracterização e o monitoramento de bacias urbanas são etapas primordiais para que sejam 

conhecidas as interações entre os diversos processos que ocorrem na bacia. Esta etapa é de extrema 

importância para a aplicação de instrumentos de gestão da drenagem urbana, na instalação de 

medidas de controle do escoamento, para a calibração dos parâmetros dos modelos hidráulicos e 

hidrológicos, entre outros. As bacias urbanas ou parcialmente urbanas, devido à heterogeneidade de 

suas características, necessitam de um alto grau de detalhamento, bem como o seu monitoramento 

pluvial e fluvial. Características estas destacadas por Meller (2004) e Garcia (2005), em estudos 

realizados nas bacias do Alto da Colina e do Arroio Cancela, respectivamente; e em Bastos (2007) 

para as bacias do Alto da Colina e do Sítio do Tio Pedro, todas localizadas no município de Santa 

Maria/RS.  

Um dos primeiros passos para a caracterização de problemas relacionados com a inundação 

em bacias urbanas pode ser através de entrevistas com a população que ocupa as áreas afetadas, 

metodologia utilizada por Barros et. al., (2007). Através destas entrevistas é possível verificar os 

pontos mais vulneráveis, atribuir –preliminarmente- um tempo de concentração aos eventos críticos, 

avaliar os níveis máximos atingidos pela inundação, bem como os transtornos causados a 

população. 

A heterogeneidade de suas características e a difícil compreensão das interações entre os 

diversos processos aliados aos constantes problemas ocorridos fazem com que as bacias urbanas 

sejam constante fonte de estudo. Um exemplo disso é a bacia do riacho Reginaldo, situada na região 

urbana de Maceió, tema central de diversos estudos. Dentre esses estudos, podem ser destacados: 

Peplau et. al. (2006), Sena et. al. (2006) e Neves et. al. (2007). 

Baseado nos trabalhos destacados anteriormente e na importância da caracterização das bacias 

urbanas, o presente trabalho tem como objetivo o levantamento das áreas de alagamento na bacia do 

Riacho Reginaldo (Maceió/AL), com base em informações obtidas através de entrevistas junto aos 

moradores da bacia em estudo e em visitas à bacia para caracterização desses pontos. 
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3 – ÁREA DE ESTUDO 

A bacia hidrográfica do Reginaldo localiza-se na região urbana do município de Maceió, 

capital do estado de Alagoas. A bacia possui aproximadamente 30km² e é uma das principais do 

município, tem sua nascente situada no bairro de Santa Lúcia e sua foz na praia da Avenida 

(Oceano Atlântico). Devido a sua intensa urbanização, vem sofrendo constantemente com 

problemas causados pelas enchentes.  

Uma das principais características da bacia em estudo é a intensa ocupação urbana, sobretudo do 

seu trecho médioaté a foz. Esta ocupação aumenta a impermeabilização do solo, diminuindo assim a 

infiltração e ocasionando o aumento do escoamento superficial. Destaca-se ainda a ocupação da calha 

do Riacho Reginaldo pela população de baixa renda, aumentando ainda mais os riscos de inundação 

(Figura 1), transmissão de doenças de veiculação hídrica (Figura 1) e deslizamentos de encostas 

durante os eventos de maior magnitude. Na região mais alta da bacia ainda resta parte da vegetação 

nativa, mas alguns aspectos já podem ser observados como, por exemplo, a erosão causada pelo fluxo 

nos períodos chuvosos e o acúmulo de lixo na calha do riacho Reginaldo (Figura 1). 

A urbanização da região onde se encontravam as nascentes da bacia provocou graves 

impactos, transformando a calha do riacho em um canal de escoamento pluvial e de esgoto 

sanitário. Seu curso d’água principal é perene embora sua vazão durante o período de estiagem seja 

praticamente resultante do despejo de esgotos domésticos diretamente na calha do Riacho. 

 Neves et. al.(2007), destaca as principais características físicas da bacia que interferem no 

escoamento superficial: as áreas planas de tabuleiro (parte alta da bacia), o vale principal bem 

definido (na região media da bacia) e as áreas planas costeiras (na foz). O vale bem definido implica 

em uma calha inundável restrita e, portanto, mais susceptível a cheias naturais sob um menor 

espelho d’água e maior nível. Possui cota mínima ao nível do mar em sua foz e cota máxima de 98 

m na parte alta da bacia. Sua forma alongada proporciona uma melhor dinâmica de fluxo, quanto à 

distribuição temporal do volume escoado na calha principal, o que diminui o risco de 

transbordamento do canal. 

O sistema de drenagem da bacia é de pequena abrangência e composto, basicamente, por 

canais de macrodrenagem e alguns sistemas isolados de microdrenagem, sobretudo nos loteamentos 

mais recentes. Destacam-se como elementos da macrodrenagem o trecho da foz até cerca de 2km a 

montante, e os riachos Gulandim e Sapo, que se encontram retificados e canalizados. O restante do 

sistema é composto por canais naturais e pequenos sistemas isolados.  

A bacia ainda sofre com a grande produção de sedimentos, que provoca o assoreamento dos 

canais de drenagem, além da rede de drenagem ser utilizada como ponto de lançamento de todo tipo 

de resíduo (lixo, entulho etc.), reduzindo ainda mais a capacidade de escoamento da rede existente. 
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Figura 1 : Principais características da bacia do riacho Reginaldo. 
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4 – METODOLOGIA 

Para a adequada gestão das águas pluviais urbanas, bem como a adoção de técnicas de 

controle da vazão, é necessário que seja conhecido o comportamento da bacia hidrográfica frente 

aos eventos críticos, para que as ações sobre a mesma sejam mais adequadas. Umas das principais 

etapas para o conhecimento do comportamento da bacia é o levantamento de informações a respeito 

das áreas atingidas pelos alagamentos. Essa atividade foi realizada para a bacia do Riacho 

Reginaldo seguindo a metodologia descrita a seguir. 

Primeiramente foram levantados os pontos de alagamento junto a SOMURB 

(Superintendência Municipal de Obras e Urbanização de Maceió), visto que a mesma é responsável 

pela drenagem urbana do município de Maceió. Esta etapa teve o objetivo contemplar, nas regiões a 

serem visitadas, aquelas já caracterizadas como áreas problemáticas. Apesar da entidade não manter 

um registro sistemático deles, a experiência dos técnicos que trabalham diariamente nesta área fez 

com que os mesmos fornecessem uma lista de locais com alagamentos freqüentes, além desta lista 

foram apresentados 5 pontos considerados críticos (Figura 3). 

A seguir foi realizada a avaliação dos pontos de alagamento junto aos moradores, em visitas de 

campo. Durante as visitas foram realizadas perguntas aos moradores da região em relação à ocorrência 

ou não de alagamentos e, quanto à magnitude dos eventos observados; ou seja, se os alagamentos eram 

pontuais e localizavam apenas na rua ou se as casas também eram atingidas. Procurou-se levantar 

também a freqüência destes eventos, principalmente junto aos moradores mais antigos. Os níveis 

máximos atingidos pela água bem como as causas dos alagamentos também foram avaliados (Figura 2). 

 

Figura 2 :  Entrevistas realizadas com os moradores da bacia 

Durante as visitas para a determinação dos pontos de estudo, também foram levantadas as demais 

características da gestão da drenagem urbana, ligadas às inundações. Entre elas destacam-se os pontos 

de acúmulo ou depósito de lixo na bacia, devido a sua capacidade de obstrução da rede de drenagem, 

bem como a sua capacidade de poluição das águas pluviais; os pontos de deslizamento de terra, devido a 
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sua relação direta com o escoamento superficial; as áreas atendidas pelo esgotamento sanitário, pois a 

sua inexistência conduz a ligação do esgoto diretamente na rede pluvial, promovendo a poluição dessas 

águas e a proliferação de doenças de veiculação hídrica durante os eventos de alagamentos. 

Uma vez que o processo de entrevistas envolve grande subjetividade relacionada a percepção do 

morador em relação aos eventos, durante as visitas tentou-se entrevistar o maior numero possível de 

moradores, procurando diminuir a incerteza associada às informações obtidas. Todas as visitas foram 

documentadas através de fotos e relatórios detalhados das mesmas, sendo os pontos visitados identificados 

através de suas coordenadas, que posteriormente foram distribuídas sobre o mapa da bacia (Figura 3).  

Foram entrevistadas, entre fevereiro e novembro de 2008, mais de 200 pessoas em 25 

diferentes regiões uniformemente distribuídas sobre a bacia e para que fossem definidas as áreas a 

serem estudadas com maior detalhamento, excluindo assim as áreas da bacia que não possuem 

problemas com os alagamentos, foi confeccionado um mapa das profundidades atingidas dentro das 

residências; para que através do mesmo fossem escolhidas as áreas a serem estudadas.  Através do 

mapa de profundidades foram definidas 11 regiões que apresentaram problemas desta natureza, os 

mesmos são apresentados em um mapa (Figura 3) e detalhados no decorrer do trabalho. 

Para a confecção das áreas de alagamento, fez-se necessário a confecção do modelo numérico 

do terreno (MNT), o mesmo foi confeccionado através das informações de cota da base cartográfica 

numérica da Secretária Municipal de Controle do Convívio Urbano da Prefeitura Municipal de 

Maceió, na escala  1:2000. 

Os alagamentos nas 11 regiões foram analisados através de dois aspectos, suas conseqüências 

e sua probabilidade de ocorrência. As conseqüências dos alagamentos foram avaliadas através da 

profundidade máxima atingida dentro das residências na região alagada e a probabilidade de 

ocorrência do alagamento através do tempo de recorrência do alagamento. 

Como já mencionado, as conseqüências dos alagamentos foram avaliadas através da 

profundidade de água no interior das residências, tais informações foram levantadas junto aos 

moradores durante as visitas em campo. Considerando que as informações obtidas em campo eram 

pontuais e que, tornou necessário a espacialização das informações para a realização das análises 

posteriores. Tal etapa baseou-se no MNT, onde era obtido o valor da cota correspondente à cada um 

dos pontos levantados em campo, a este valor foi acrescido o valor da profundidade a qual a mesma 

foi submetida durante o evento chuvoso, obtendo-se assim a cota atingida pela água e a sua 

respectiva área de alagamento. Foi utilizado como limite para as áreas alagadas os estrangulamentos 

existentes, visto que as mesmos alteram as características do escoamento. 

O MNT da bacia foi confeccionado com informações de pontos cotados da base cartográfica 

da prefeitura de Maceió, estes pontos encontram-se distribuídos sobre a bacia. Entretanto algumas 

regiões, da calha principalmente, não dispunham de uma quantidade de informações suficientes 
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para a adequada interpolação das cotas, gerando informações errôneas no MNT. Portanto, durante a 

avaliação das áreas alagadas foram utilizadas apenas as regiões onde se dispunha de uma 

quantidade de informações suficientes para a adequada delimitação da mesma. 

 
Figura 3: Mapa de profundidades atingidas dentro das residências nos pontos visitados, pontos críticos indicado pela 

prefeitura e definição das áreas a serem detalhadas 

 
A profundidade é a conseqüência que mais caracteriza o alagamento, não apenas pela sua 

capacidade de refletir os danos provocados pelo mesmo, mas também por ser uma propriedade concreta 

e visível. É a profundidade que determina o grau de exposição da população ao alagamento, portanto as 

regiões foram representadas, de acordo com a profundidade, tendo como referencia os seguintes valores 

e suas características. Com uma profundidade de 0,10 m são perdidos alguns bens, porém, muitas vezes, 

os moradores não chegam a deixar as residências. Com uma profundidade de 0,80 m já ocorrem danos a 
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estrutura e praticamente todos os bens já foram perdidos, os moradores geralmente retiram-se das 

residências. A partir da profundidade de 1,5 m avaliando-se a curva de danos de inundação versus 

profundidade de submersão apresentada por Machado et. al., (2005) o custo das perdas torna-se 

praticamente constante, concluindo-se que a partir desta profundidade já foi perdido todos os bens; além 

disto, ainda existe a probabilidade da ocorrência de afogamentos e arraste de pessoas. 

 A probabilidade de ocorrência de um alagamento refere-se à freqüência com que uma 

determinada área é atingida por um alagamento com determinada magnitude. Assim como a etapa 

anterior esta baseou-se nas informações obtidas junto aos moradores quanto ao numero de vezes, 

em um determinado espaço de tempo (geralmente igual ao numero de anos que o morador reside na 

região) a região foi atingida por um determinada alagamento. 

Com base nas informações anteriormente levantadas e os mapas referentes à hidrografia, 

malha viária e limite da bacia foi confeccionado um mapa onde são apresentadas as áreas atingidas 

pela água referente a determinadas profundidades dentro das residências.  

De posse das áreas alagadas atribuído a mesma, quando possível, o tempo de retorno da 

mesma, levantado através da metodologia descrita anteriormente que juntamente com as demais 

informações da bacia (hidrografia, malha viária e limite da bacia, entre outras) compuseram o mapa 

das áreas alagadas a seguir apresentadas. 

4 – RESULTADOS 

A seguir são apresentados os principais resultados referentes às características relevantes ao 

escoamento bem como o mapeamento das áreas alagadas para algumas das 11 regiões pré-

estabelecidas, a partir das informações obtidas através de entrevistas dos moradores da bacia, 

realizadas entre fevereiro e novembro de 2008, e com o auxílio do MNT.  

Algumas das regiões avaliadas caracterizam-se pela ocupação regular de residências de classe 

média e classe média baixa, além de estabelecimentos comerciais como, farmácias, mercados, 

academias de ginástica, entre outras. As regiões com ocupação regular na bacia do Riacho 

Reginaldo caracterizam-se por áreas planas com intensa urbanização.  

Portanto, para a Região 01, situada no bairro Santa Lucia; Região 07, no bairro Pinheiro e 

Região 10, no bairro Mangabeiras onde a ocupação encontra-se consolidada, a eficiência do 

escoamento depende principalmente das condições da rede de drenagem, e os seus impactos 

dependem basicamente dos padrões construtivos das edificações.  

Nestas regiões é importante ressaltar a presença de grande quantidade de resíduos, apesar da 

existência de coleta, que são carreados durante os eventos chuvosos e promovem a obstrução da 

rede de drenagem (Figura 4 a.). 
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Devido a estas regiões serem planas as áreas de alagamentos tornam-se abrangentes e, devido a sua 

intensa urbanização os alagamentos atingem um grande numero de pessoas e possuem alta freqüência de 

ocorrência, mais de uma vez ao ano (Figura 4 b.). Para minimizar os impactos dos alagamentos podem 

ser observadas a construção de batentes e a elevação do piso das construções (Figura 5 a.e b.). 

  

Figura 4: a Presença de lixo na rede de macro drenagem.  b. Nível freqüentemente atingido 

  

Figura 5: a. Construção de batentes nas residências e b. Elevação do piso das construções 
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Figura 6: Área de alagamento confeccionada para o bairro Pinheiro, tempo de recorrência inferior a um ano. 
 
 

Outra região a ser destaca é a Região 05 - Avenida Rotary situa-se no limite dos bairros: Barro 

Duro, Gruta de Lourdes e Feitosa. Caracteriza-se pela ocupação residencial junto à calha do riacho, pela 

população de baixa renda. Na região existem dois estrangulamentos promovidos pelas galerias sob o 

aterramento da Avenida Rotary (Figura 7), tais estrangulamentos promovem o alagamento da região a 

montante, atingindo uma área com intensa ocupação. Tal região é topograficamente suscetível a 

alagamentos, devido não apenas a baixa altitude, mas também a declividade acentuada dos taludes da 

região (Figura 8 a.). Neste ponto o vale é encaixado, portanto não existe diferença significativa entre as 

áreas alagadas referentes a cada uma das profundidades atingidas dentro das residências (Figura 8 b.).  
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Na mesma região os níveis máximos atingidos nos eventos críticos diminuíram, segundo os 

moradores, tal diminuição deve-se a limpeza periódica que é realizada ao longo do canal, aliada a 

coleta de lixo implantada na região. Deve-se observar, entretanto, que esta redução pode estar 

associada à não ocorrência de eventos mais significativos nos últimos períodos chuvosos, o que 

significa que a redução pode estar associada, apenas, à percepção dos moradores. 

Devido a falta de informação de cotas em algumas regiões da calha do Riacho Reginaldo o 

MNT gerou algumas incoerências com relação representação da superfície, para reduzir essas 

incoerências foram realizadas extrapolações obedecendo o curso principal do rio. A linha d’água 

gerada nas regiões com informações, bem como a área de alagamento para a região da Avenida 

Rotary encontra-se apresentada na Figura 9. 

  
Figura 7: Estrangulamentos sob a Avenida Rotary. 

  
Figura 8: a. Região suscetível a alagamentos. b. Níveis atingidos pelo alagamento. 
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Figura 9: Área de alagamento confeccionada para a região da Avenida Rotary. 

 
 

A Região 06 – Grota do Estrondo caracteriza-se pela ocupação desordenada, 

predominantemente por residências de baixa renda (Figura 10 a.). Podendo ser observadas inclusive 

construções sobre a calha (Figura 10 b.). 

De acordo com as suas características diferenciadas a região foi dividida em três trechos. No 

trecho 01 (Mapa) existe a presença, a jusante, de um estrangulamento provocado por uma ponte (da 

ladeira da Moenda) (Figura 11 a.), neste trecho pode ser observada a presença de muretas para 

proteger o interior das residências (Figura 11 b.). No trecho 02 (Figura 14), a água atingiu uma 
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profundidade dentro das residências superior a do trecho 01, pois nesta região algumas residências 

foram construídas junto da calha, portanto estão mais sujeitas a alagamentos (Figura 12 a.). 

 No trecho 03 existe a presença de um barramento, promovendo a mudança da direção do fluxo 

do Riacho Reginaldo em aproximadamente 90° (Figura 12 b.), tal mudança causa o represamento e o 

efeito de remanso nas regiões a montante, neste trecho não existem residências dentro da calha. 

Entretanto, devido ao barramento a água atinge as residências situadas nos pontos mais altos, a marca 

do nível atingido pela água pode ser observada em algumas residências (Figura 13 a.). 

Convém ressaltar ainda que a região possui coleta de lixo, diminuindo o acumulo de lixo que 

pode causar o entupimento de galerias a jusante. Além disto, podem ser observadas pequenas criações 

de animais na calha do riacho, apesar da água ser altamente poluída pelos esgotos que são lançados 

sem nenhum tratamento no riacho (Figura 13 b.).  

  
Figura 10 a. Padrão da ocupação da região. b. Construção sobre a calha. 

  
Figura 11: a. Estrangulamento existente.  b. Presença de muretas nas residências. 

  
Figura 12: a. Presença de residências na calha. b. Barramento existente. 
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Figura 13: a. Marca do alagamento na residência. b. Criação de animais na calha do riacho. 

 

 
Figura 14: Área de alagamento confeccionada para a região da Avenida Rotary. 
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Região 08 – Piabas caracteriza-se pela ocupação por residências de baixa renda através de 

ocupação desordenada (Figura 15 a.). Em vários pontos pode ser observada a presença de 

construções próximas, ou até mesmo sobre a calha do riacho (Figura 15 b. e Figura 16), dificultando 

muitas vezes a visualização da própria calha e modificando o trajeto natural do fluxo durante os 

períodos chuvosos. 

A drenagem da região possui a influência de dois estrangulamentos, o primeiro foi promovido 

pelo aterramento da via de grande fluxo existente no local (Figura 17 a.) e o segundo referente a um 

aterramento de menor porte sob uma via local. Além destes a região sofre influencia dos vários 

pequenos estrangulamentos promovidos pelas construções sobre a calha. Devido aos constantes 

alagamentos podem ser observadas as construções de batentes (Figura 17 b.) e a elevação do piso 

das residências para minimizar os danos causados pelos alagamentos. 

  

Figura 15: a. Exemplo de ocupação na região. b. Construções sobre a calha 

  
Figura 16: a. Construções sobre a calha 

  
Figura 17: a. Galeria existente. b. Presença de batente. 
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Figura 18: Área de alagamento confeccionada para a região do afluente Piabas, para um tempo de recorrência 

de 6 anos. 

5 – CONCLUSÕES  

Através das visitas realizadas foi possível perceber que várias regiões da bacia do riacho 

Reginaldo sofrem com problemas relacionados aos alagamentos. A ocupação desordenada de zonas 

de risco pela população de baixa renda, bem como a falta de alguns serviços básicos (como rede de 

esgoto e coleta de lixo) torna a situação ainda mais preocupante.      

Nas regiões onde a urbanização encontra-se consolidada é difícil definir, mesmo com a 

determinação da linha d’água, quais as residências são atingidas pelo alagamento, pois as 

residências possuem características construtivas distintas. 
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Os alagamentos tornam-se ainda mais preocupantes considerando que os esgotos são 

lançados, sem nenhum tratamento, diretamente na calha misturando-se com as águas pluviais 

durante os eventos de alagamento. 

As regiões situadas na parte intermediária da bacia, até região identificada como Av. Rotary, 

sofreram claramente os impactos do evento ocorrido em 2004. Praticamente todas as regiões situadas 

a montante dos principais estrangulamentos tem problemas freqüentes com os alagamentos, 

destacando a necessidade de que tais áreas permaneçam sem ocupação residencial. 

O mapeamento das áreas de alagamento, juntamente com as informações de profundidade e 

probabilidade de ocorrência mostrou-se uma importante ferramenta não apenas para a análise do 

alagamento na região, mas também para comparação da situação existente nas diversas regiões da 

bacia. Permitindo assim a avaliação das regiões mais criticas, em relação aos alagamentos, da bacia 

como um todo. 
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