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RESUMO – A Bacia do Rio Paraíba do Sul possui grande diversidade geológica-
geomorfológica conduzindo a padrões diversificados de sistemas fluviais. As recentes chuvas que 
ocorreram no verão 2008/2009 mostraram que esta diversidade do meio físico está diretamente 
relacionada a ocorrência de inundações rápidas no meio rural. Como estudo de caso, este trabalho 
utiliza a sub-bacia do ribeirão Guaratinguetá, severamente afetada por inundações rápidas. A 
metodologia do trabalho constou da análise de diversos mapas temáticos (geologia, geomorfologia, 
densidade de drenagem e uso da terra) e de levantamentos de campo  próximo ao contato entre as 
rochas precambrianas e sedimentares. Os resultados mostraram que, neste trecho, o ribeirão 
Guaratinguetá possui formas complexas  com elevada erosão de margem (meandramento do curso 
de água) e a presença de extensos bancos de areia e de seixos que podem alcançar mais de 20 cm. 
Com base no padrão geométrico do sistema fluvial e no tamanho dos seixos, a velocidade da 
corrente pode alcançar mais de 200 cm/s. Considerando a importância do Vale do Paraíba para a 
economia do país é fundamental que os comitês de bacias regionais priorizem ações de mitigação e 
adaptação para os impactos sociais e econômicos decorrentes das inundações rápidas em meio rural.  
 

Palavras Chaves – Geologia, Geomorfologia fluvial, inundações rápidas 

ABSTRACT – The Paraiba do Sul Basin, situated in the Southeast Brazil, has a great geological 
and geomorphological diversity, which is responsible for a complex drainage system. The intense 
convective precipitation occurred during the Summer 2008/2009 in this region generated severe 
flash flood affecting both urban and rural areas. For a regional watershed (Guaratigueta stream 
basin) this study shows that geological and geomorphological features is directly associated with 
flash flood events. The method takes into account the analysis of the different thematic maps 
(geology, geomorphology and land use) and fieldworks activities, which were undertaken near the 
geologic contact between basement and the sedimentary rocks. The results showed that stream 
presents complex drainage pattern (combination of anastomosing and meandering systems). Intense 
fluvial erosion, large island between the channels and stones measuring more than 20 cm are 
common in this part of the stream. From the drainage pattern and the stone dimension is possible to 
estimate, preliminarily, the flow velocity in channel; it could reach more than 200 cm/s. The Paraiba 
do Basin is a very important region to the Brazilian economy. Therefore, regional plans to reduce 
and to adapt the effects of rural flash flood are crucial for this region.   
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1. INTRODUÇÃO 

As recentes chuvas que ocorreram durante o último verão afetaram de maneira 

significativa várias regiões do sul e sudeste brasileiro principalmente  com a ocorrência de desastres 

naturais como inundações e escorregamentos. Na região que compreende o Vale do Paraíba – 

ligando as cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo - estes processos ocorreram com intensidade 

variada tendo, em alguns casos, repercussão nacional como as que ocorreram na cidade de 

Guaratinguetá no Estado de São Paulo.  

A situação geológica-geomorfológica peculiar desta região produz sistemas de drenagem 

naturais com grande diversidade e complexidade de padrões e formas que, por sua vez, possuem 

elevado potencial para ocorrerem inundações intensas (flash flood). Estes processos constituem-se 

fenômenos de baixa previsibilidade e, por conseqüência, poder levar a perda de vidas e graves 

prejuízos econômicos. 

Desta maneira, este estudo procura avaliar os efeitos do meio físico – particularmente os 

processos geológicos e geomorfológicos – sobre os sistemas fluviais e sobre os processos de 

inundação intensa enfatizando os eventos de precipitação extrema que ocorreram durante o verão de 

2009.  

Como estudo de caso se considerou a sub-bacia do ribeirão Guaratinguetá a qual se 

constitui afluente da margem esquerda do rio Paraíba do Sul e tem sua principal importância 

relacionada ao fato de se constituir no principal manancial hídrico da cidade homônima. Além disto, 

esta bacia foi considerada pelo comitê de Bacia do Rio Paraíba do Sul e Serra da Mantiqueira (CB-

PSSM) como uma das sub-bacias para a implementação de programas e ações de médio e longo.  

Assim como outras sub-bacias da região, a sub-bacia do ribeirão Guaratinguetá foi 

fortemente afetada pelos eventos de precipitação extrema que ocorreram no  verão 2008/2009 os 

quais foram responsáveis por destruições e estragos na  infra-estrutura viária e nas propriedades 

rurais. 

 
 
2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  
 
2.1. Material Cartográfico 
 

Para a elaboração deste estudo foram realizados levantamentos bibliográficos e 

cartográficos, levantamento de imagens de satélite, trabalhos de campo e análise de mapas no 

Laboratório de Análise GeoEspacial (LAGE) da FEG/UNESP. A base cartográfica digitalizada foi 

disponibilizada pelo CEIVAP em extensão dwg e posteriormente convertida em formato shapefile 

para ser utilizada no programa ArcGIS. A base cartográfica foi constituída dos seguintes produtos: 



3 
 
XVIII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos  

a) Mapas Básicos 

• Cartas topográficas do IBGE em escala 1:250.000 (IBGE, 1965);  

• Cartas topográficas do IBGE, em escala 1:50.000 (IBGE, 1982) constando das  

folhas Guaratinguetá (SF.23-Y-B-VI-4), Delfim Moreira (SF.23-Y-B-VI-1), Lorena (SF.23-Y-

B_VI-2). 

b) Mapas Temáticos 

• Mapa  Geológico do Estado de São Paulo, escala 1:500.000 (IPT, 1981); 

• Mapa Geológico do Estado de São Paulo, escala 1:250.000, Folha Guaratinguetá 

(DAEE-UNESP, 1984); 

• Mapa Geomorfológico do Estado de São Paulo, escala 1:1.000.000 (Ponçano et al., 

1981); 

• Mapa Geomorfológico do Estado de São Paulo, escala 1:500.000, USP/IPT/Fapesp, 

1997 (Ross e Moroz, 1997); 

• Mapeamento de uso do solo da bacia do Ribeirão Guaratinguetá em escala 1:50.000 

a partir de imagem Landsat TM e trabalho de campo (SAAEG, 2005). 

Os mapas geológicos, geomorfológicos, obtidos em formato AutoCAD®, foram 

transformados para um ambiente SIG (ArcGIS 9.0®) e realizados operações de geoprocessamento 

para a delimitação da bacia de interesse. O mapa de uso do solo da bacia do Guaratinguetá foi 

obtido da SAAEG (Superintendência de Água e Esgoto de Guaratinguetá). Este mapa foi gerado a 

partir de técnicas de sensoriamento remoto e interpretação de fotografias aéreas digitalizadas. Além 

disto, foram utilizadas fotografias panorâmicas da região (sem controle de escala) além de grande 

número de fotos digitais obtidas em campo durante o período de janeiro a fevereiro de 2009.  

 

2.3. Área de Estudo  

O ribeirão Guaratinguetá é uma bacia de afluente do rio Paraiba do Sul situado na região 

conhecida como Médio Vale do Paraíba. O ribeirão nasce nos contrafortes da Serra da Mantiqueira 

e tem todo o seu trajeto inserido no município homônimo desaguando em sua área urbana. 

Geograficamente a sub-bacia do ribeirão Guaratinguetá (Figura 1) situa-se ao norte do município 

fazendo divisa com os municípios de Campos do Jordão, de São José dos Campos e de Lorena. A 

sub-bacia possui uma área aproximada de 164,0km2, o que corresponde a cerca de 20% da área total 

do município de Guaratinguetá (734km2). Os seus principais afluentes na sua porção à montante 

(áreas de cabeceiras e médio curso superior) são: o ribeirão do Taquaral, o ribeirão do Gumeral e o 

ribeirão do Sino. Na sua porção à jusante (área de várzea) o ribeirão Guaratinguetá não recebe 

contribuições expressivas. 
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A precipitação média na bacia do Paraíba do Sul é da ordem de 1400 mm/ano, mas exibe 

uma grande variabilidade inter-anual alcançando valores entre 1300 e 2000 mm/ano (SIMÕES; 

BARROS, 2007) e uma grande variabilidade espacial (SILVA, 1999).  Em face de sua importância 

regional, a Bacia do Rio Paraíba do Sul (setor paulista) dispõe de uma base de dados pluviométrica 

significativa e disponibilizada pelo Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos de 

São Paulo (SIGRH). Ainda que existam cerca de 140 postos pluviométricos apenas cerca de 30% 

destas estações possuem séries históricas atualizadas e com poucas falhas nos registros (Simões & 

Barros, 2004). No caso da sub-bacia do ribeirão Guaratinguetá estão disponíveis registros mensais e 

diários de duas estações pluviométricas com séries históricas relativamente atualizadas e com séries 

históricas temporais em torno de 50 anos. A bacia não dispõe de estações pluviográficas assim 

como não possui postos fluviométricos em seu interior.  

 

 

Figura 1 – Localização da sub-bacia do ribeirão Guaratinguetá no interior da bacia do Rio 

Paraíba do Sul (porção paulista) 

 

3. RESULTADOS 

3.1. Contexto Geológico-Geomorfológico da Bacia 

O mapa geológico utilizado foi produzido pelo IPT (1981), para todo o Estado de São 

Paulo em escala 1:500.000. Ainda que o mapa geológico disponível para a região esteja em pequena 
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escala, o contato geológico abrupto entre a seqüência de rochas precambrianas e as rochas 

sedimentares não trouxe problemas de incompatibilidade entre a escala do mapa e o tamanho da 

sub-bacia estudada (Figura 2). Cerca de 50% da sub-bacia é constituída por rochas precambrianas  

(ígneas e metamórficas) situadas em sua porção oeste e cerca de 50% é constituída por rochas 

sedimentares Cenozóicas situadas em sua porção leste. As principais rochas encontradas no 

domínio geológico de idade precambriana são migmatitos e gnaisses (PSeM), xistos (PSpX) e 

granitos (PSγm).  As rochas sedimentares encontradas na sub-bacia são arenitos e argilitos (TQc) e 

sedimentos inconsolidados de idade Quaternária como areias e argilas (Qa), depositados próximos 

aos principais cursos de água, que ocorrem na bacia.  

 

Figura 2 – Mapa Geológico da sub-bacia do ribeirão Guaratinguetá. 

 

3.2. Geomorfologia 

Com base no Mapa Geomorfológico do Estado de São Paulo (Ponçano et al., 1981), 

reconhece-se na bacia do ribeirão Guaratinguetá as seguintes unidades: Planícies Aluviais, Colinas 

Pequenas com Espigões Locais, Morrotes Baixos, Morros Paralelos, Morros com Serras Restritas, 
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Escarpas Festonadas. Estas unidades serão descritas em seguida e podem ser visualizadas no mapa 

geomorfológico da bacia (Figura 3). 

 

 

Figura 3 - Mapa Geomorfológico da sub-bacia do ribeirão Guaratinguetá. 

3.2.1.1 Relevos de degradação 

 

• Colinas Pequenas com Espigões Locais (214) – possuem topos amplos e arredondados com 

declividades de até 20%, raramente atingindo 30%. Este tipo de relevo está mais associado às 

seqüências de rochas sedimentares. Predominam vertentes ravinadas com perfis convexos a 

retilíneos, drenagem de média a baixa densidade, padrão sub-paralelo a dendrítico, vales 

fechados, planícies aluviais interiores, restritas.  

• Morrotes Baixos (231) - correspondem a relevos ondulados onde predominam amplitudes 

menores que 50 metros. Os topos são arredondados e as vertentes apresentam perfis convexos a 

retilíneos. A drenagem possui alta densidade e os vales apresentam-se tanto fechados quanto 

abertos.  
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• Morros Paralelos (244) – predominam relevos com topos arredondados e vertentes com perfis 

retilíneos a convexo. A drenagem possui alta densidade, os vales são fechados a abertos e 

ocorrem planícies aluvionares interiores restritas.  

• Morros com Serras Restritas (245) – nesta unidade os morros são arredondados, as vertentes 

possuem perfis retilíneos e ocorrem localmente serras restritas. A drenagem é de alta densidade, 

os vales são fechados e as planícies aluvionares interiores restritas. 

• Escarpas Festonadas (521) – os topos são angulosos e as vertentes apresentam perfis retilíneos. 

A drenagem possui média densidade e vales fechados. O relevo de escarpas festonadas ocupa 

uma porção bastante expressiva em termos espaciais sendo a principal unidade associada as 

rochas pré-cambrianas. 

3.2.2 Relevo de agradação 

 

• Planícies Aluviais (111) – Áreas com declividades inferiores a 5% sendo parte delas sujeitas 

periodicamente à inundação. As maiores áreas de planície aluvionar são aquelas acompanhando 

o curso principal do ribeirão Guaratinguetá chegando a atingir em torno de 1000 metros de 

largura. Planícies aluvionares mais estreitas são encontradas acompanhando os principais 

afluentes. Estas áreas tem sido sujeitas periodicamente à inundações de diferentes extensões.   

 

3.3. Densidade de Drenagem 

Conceitualmente, a densidade de drenagem estabelece a relação entre o somatório dos canais 

dividido pela área de determinada bacia. A densidade de drenagem dificilmente pode ser 

correlacionada com um único parâmetro do meio físico; ao contrário, ela reflete as características 

físicas de uma bacia como um todo sendo influenciada por fatores como substrato rochoso, 

evolução pedogenética, clima, relevo e cobertura vegetal. A densidade de drenagem se constitui um 

dos elementos mais importantes para a representação morfométrica de uma bacia hidrográfica sendo 

uma dos critérios que permite avaliar, de forma qualitativa, a velocidade com que a água atravessa e 

deixa a bacia.  

Conforme se observa na Figura 4, os principais cursos de água formadores do Guaratinguetá 

(ribeirões do Sino, do Taquaral e do Gumeral) situam-se no contexto de rochas precambrianas 

(porção oeste) e sua densidade de drenagem é bem superior àquela relacionada ao ribeirão 

Guaratinguetá (porção leste) que teve todo o seu traçado esculpido em terrenos compostos de rochas 

sedimentares. 
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Figura 4 - Mapa de Densidade de Drenagem da sub-bacia do ribeirão Guaratinguetá (Soares, 2005). 

 
3.4. Uso do Solo 
 
 

No caso deste estudo, o mapeamento de uso do solo considera qualquer forma de ocupação, 

seja de caráter natural (por ex., cobertura vegetal) seja decorrente de atividades antrópicas (por ex., 

urbanização e atividades agropastoris). O mapa do Uso da Terra da sub-bacia foi produzido em 

escala 1:50.000 (SAAEG, 2004) sendo, de certa forma, representativo da paisagem fragmentada da 

bacia do Rio Paraíba do Sul (Figura 5). Com base na terminologia da Ecologia da Paisagem 

(Forman; Godron, 1986), a pastagem corresponde a matriz e as outras formas de uso correspondem 

aos fragmentos (patches)  inseridos na paisagem. 
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Figura 5 – Mapa de Uso do Solo da sub-bacia do ribeirão Guaratinguetá. 

 
Os campos de pastagem representam aproximadamente 56% do total da área (Tabela 1). De 

certa forma, as áreas de pastos indicam o elevado grau de degradação da paisagem no interior da 

sub-bacia com práticas ambientalmente inadequadas e rudimentares de manejo. Como era de se 

esperar, as áreas de pastos são mais expressivas na região constituída de relevos mais colinosos 

(porção leste da bacia) na qual a ocupação humana foi bem mais intensa. Uma parte expressiva 

destas áreas de pastos está comprometida com alimentação para a criação de gado leiteiro da região. 

Conforme se pode observar na tabela 1, além da pastagem, destacam-se, em termos percentuais, as 

áreas de mata nativa (27%) e de  rizicultura (5,6%). A rizicultura se constitui em uma atividade 

histórica não apenas na bacia do ribeirão Guaratinguetá como em todo o Médio Vale do Paraíba do 

Sul. Esta atividade foi favorecida por projeto elaborado pelo DAEE no início da década de 50 para a 

construção de diques e canais que possibilitariam minimizar os problemas de inundação nas épocas 

de cheias. Para este fim foram estabelecidas, por diversas regiões do Médio Vale do Paraíba, 

unidades autônomas denominadas “polders”, as quais possuíam sistema de irrigação e drenagem 

próprias.  
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Tabela 1 – Principais usos da terra na bacia e sua área de abrangência (em porcentagem) 

Uso da Terra Área (%) 

Pastagem  56,2 

Vegetação Nativa 27,0 

Capoeira 4,5 

Rizicultura 5,6 

Agricultura 0,9 

Área Urbana 3,2 

Outros Usos 2,6 

 

Além de sua importância rural, a sub-bacia do ribeirão Guaratinguetá desempenha importante 

função para a cidade do ponto de vista urbano. No território sob o domínio do ribeirão 

Guaratinguetá, cerca de 3% dos 165 km2 está sendo comprometido com a ocupação urbana mais 

consolidada. Esta mancha urbana ocupa as várzeas da margem esquerda do rio Paraíba do Sul e do 

próprio ribeirão Guaratinguetá a qual tem tido um expressivo avanço nas ultimas décadas.  

 

3.5. Geomorfologia Fluvial  

 

O ribeirão Guaratinguetá tem suas nascentes situadas nos relevos de escarpas da Serra da 

Mantiqueira com altitudes que podem alcançar em torno de 1800 metros. Do ponto de vista fluvial 

o ribeirão Guaratinguetá é o resultado da confluência dos ribeirões Taquaral, Gumeral e Sino 

(Figura 4). Nesta porção à montante o substrato geológico é formado por rochas ígneas e 

metamórficas associadas com relevos de Escarpas Festonadas e Morros com Serras Restritas. 

Situado na metade inferior da sub-bacia o ribeirão Guaratinguetá atravessa uma região constituída 

de rochas sedimentares (consolidadas e inconsolidadas) de relevos colinosos e de planícies 

aluvionares. Neste trecho da bacia, o ribeirão Guaratinguetá não recebe contribuições expressivas.  

As especificidades geológicas-geomorfológicas encontradas na porção oeste da sub-bacia é 

refletida pela intensa densidade de drenagem. Os afluentes do ribeirão Guaratinguetá (Taquaral, 

Gumeral e Sino) possuem configurações fluviais mais retilíneas controladas, em parte, pelo 

fraturamento das rochas ígneas/metamórficas e, em parte, pelo relevo acentuado que favorece o 

desenvolvimento de vales encaixados e planícies aluvionares restritas. 



11 
 
XVIII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos  

O ribeirão Guaratinguetá – ocupando extensas planícies de baixíssima declividade - é fruto 

destes cursos de água que descem das áreas montanhosas e escoam por cones aluviais 

desenvolvidos no sopé dos morros. Nestas condições, o padrão retilíneo e bem delimitado dos 

cursos de água que ocorriam à montante é substituído por uma configuração anastomosada e 

dinãmica a qual é o resultado do grande volume de carga de fundo proveniente das regiões mais 

elevadas. Conforme observa Christofoletti (1981), os cursos de água que são formados nestas 

condições apresentam uma mobilidade muito grande e uma multiplicidade de canais pequenos e 

rasos que se subdividem e se reúnem de forma aleatória separados por bancos e ilhotas de diferentes 

dimensões (Figura 6).  

 

 

Figura 6 – A foto mostra diversas ilhotas no interior do ribeirão Guaratinguetá 

 

As margens dos rios anastomosados não são nitidamente marcadas e os bancos de areia são 

compostos de material aluvial. Um fato que desperta a atenção é a grande quantidade de seixos com 

diâmetros superiores a 10 cm. Estes seixos são normalmente sub-arredondados possuindo 

composição bastante variada: desde monominerálicos (principalmente quartzo) até fragmentos de 

rochas, como gnaisses e milonitos.  

Outra característica do ribeirão no trecho analisado é o fato de apresentar formas meandrantes 

caracterizada por margem convexa com agradação (deposição) e margens côncavas com 

degradação (erosão). Esta superposição de configurações fluviais (anastomosado e meandrante) em 

um mesmo local foi explicada por Suguio e Bigarella (1990), como sendo devida à variabilidade 
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intra-anual da precipitação: predomínio de anastomosamento em períodos de seca e predomínio de 

meandros nos períodos de cheia.  

Por outro lado, o fato de coexistir a deposição de partículas de grandes dimensões (como os 

seixos) em uma das margens e uma forte atividade erosiva das margens opostas, evidencia que as 

velocidades médias de corrente são muito elevadas. Para que seixos com mais de 10 cm de 

diâmetro, como é o caso da área analisada, tenha seu transporte associado à atividade erosiva, são 

necessárias velocidades superiores a 200 cm/s (Figura 7). Estas elevadas velocidades explicam a 

grande quantidade de seixos e areia grossa nas barras e ilhas no interior dos canais. 

 

Figura 7 – Gráfico de velocidade média considerando o diâmetro das partículas e a condição do 

material particulado em um curso de água (Suguio e Bigarella, 1990).  

 

A posição entre os pontos A e B (na parte superior à direita da figura 7) mostra, de maneira 

aproximada, a condição em que se encontra o ribeirão Guaratinguetá (no trecho destacado na figura 

6). As estimativas de velocidades de corrente são muito elevadas e condizentes com os fatos que 

serão descritos a seguir. 

 

3.6. Eventos Chuvosos Extremos 

As precipitações que ocorreram no verão de 2009 na região do Vale do Paraíba foram acima 

da média histórica com vários eventos de chuvas intensas (maiores que 50mm diários) que 

atingiram diferentes regiões no Médio Vale do Paraíba. No caso da área de estudo, dois eventos 

chuvosos de alta intensidade atingiram as áreas à montante da bacia do Ribeirão Guaratinguetá nos 
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dias 10 e 24 de  fevereiro de 2009. A figura 8 mostra foto obtida um dia após o evento de 24 de 

fevereiro na qual é possível evidenciar os efeitos do transbordamento na vegetação a uma altura 

bem acima das vazões médias do ribeirão. Em muitos lugares foi observado o desequilíbrio entre o 

leito do rio e o conteúdo de água com transbordamentos que afetaram pontes, estradas e atividades 

agrícolas. A percepção dos moradores locais é que o volume de água movimentado durante estas 

inundações foram às maiores já observadas nas últimas décadas.  

Ainda que seja difícil delimitar as bordas dos cursos de água com padrão anastomosado foi 

possível identificar vários trechos do ribeirão com mudanças significativas no curso de água. As 

atividades antrópicas observadas próximo às margens do ribeirão, como o plantio de milho e a 

rizicultura contribuem para gerar desequilíbrios e impactos, como a instalação de processos 

erosivos e, por conseqüência, o assoreamento do curso de água e inundações nos períodos 

chuvosos.  

 

Figura 8 – Transbordamento do ribeirão Guaratinguetá evidenciado pela posição da vegetação 

 

4. CONCLUSÕES 

A ocorrência de flash-flood em áreas rurais foi evidenciada em várias sub-bacias do Vale do 

Paraíba mostrando que esta região possui elevada vulnerabilidade a este fenômeno. A complexidade  

geológica da região foi responsável por uma paisagem contrastante e de baixa transição onde 

regiões de morros e serras, com elevadas declividades, fazem nítido contato com extensas planícies 

aluvionares, de baixíssima declividade. A densidade de drenagem à jusante - em ambiente de 
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sedimentos consolidados e inconsolidados - não é capaz de receber a grande quantidade de água 

proveniente do ambiente geológico constituído de rochas ígneas e metamórficas á montante. Por 

suas condições geológicas-geomorfológicas, a sub-bacia do ribeirão Guaratinguetá é representativa 

do que ocorre em diversas bacias de afluente da margem direita do rio Paraíba do Sul.  

Considerando os cenários de aumento dos eventos extremos na região sudeste do Brasil 

(Parry, 2007) é preocupante que, a esta condição natural favorável as inundações rápidas, a 

urbanização venha se expandindo sobre as áreas de planícies inundacionais e sobre o pouco que 

resta dos ecossistemas de áreas úmidas relacionados aos cursos de água. Nas áreas à montante, as 

condições de pastagem degradada e pisoteio intensivo que predomina nos relevos de morros e serras 

gera condições favoráveis para o aumento do escoamento superficial  e baixa condição dos solos 

como reservatório de água.   

A grande maioria dos municípios do Vale do Paraíba não possui planos de macrodrenagem de 

suas principais bacias e, em alguns casos, os planos diretores municipais de importantes cidades da 

região apontam expansão urbana na direção de áreas onde já ocorrem situações de flash flood em 

zonas rurais. Considerando a importância do Vale do Paraíba para a economia do país (única 

ligação entre as regiões norte e sul) é fundamental que os comitês de bacias regionais priorizem 

ações de mitigação e adaptação para reduzir os impactos sociais e econômicos ocasionados pelas 

inundações rápidas em meio rural.  
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