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DE ÁREAS DE RISCO DE INUNDAÇÕES URBANAS NA BACIA
HIDROGRÁFICA DO RIO POMBA
Bruna Thomazinho França¹*; Celso Bandeira de Melo Ribeiro²
Resumo - Com a crescente urbanização decorrente dos processos industriais e habitacionais, tem
sido comum a ocorrência de enchentes em cidades do Brasil. Esses alagamentos prejudicam o
desenvolvimento urbano e causam transtornos aos moradores nas localidades afetadas. Sendo
assim, o objetivo desse trabalho consiste em mapear áreas de risco de alagamento na área urbana de
Cataguases, visando subsidiar um planejamento urbano e por consequência, o gerenciamento dos
recursos hídricos na bacia hidrográfica do Rio Pomba. Para tal, foram gerados modelos hidráulicos
e hidrológicos utilizando ArcGIS, Hec-GeoRAS, Hec-Ras e Google Earth. Na geração da base de
dados, foram utilizadas informações do Aster (sistema digital de elevação do terreno). Com esses
dados processados, foram simuladas manchas de inundação na cidade de Cataguases para diferentes
valores de vazões máximas com diferentes tempos de recorrência. Verificou-se que o maior alcance
acusado pelo modelo ocorreu na parte central da cidade, o que é observado historicamente no
município.
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HYDROLOGIC AND PLUMBING MODELING FOR MAPPING AREAS AT
RISK OF URBAN FLOODING ON THE BASIN OF RIO POMBA
Abstract - With the increase of urbanization due to industrial and housing processes, the
occurrence of floods in Brazilian cities has been a common sight. These overflows damage the
urban development and cause trouble to the people on the affected areas. Thus, the purpose of this
work consists in mapping risk areas on Cataguases’ urban area in order to subdisize an urban
planning and therefore the water resource management in Rio Pomba basin. For this, it has been
created hydraulic and hydrologic models using ArcGIS, Hec-GeoRAS, Hec-Ras and Google Earth.
On generation of the database, it has been used Aster`s (digital terrain model system) information.
With these data processed, flooding spot has been simulated on the city of Cataguases for different
values of maximum flow with different return periods. It was observed that the widest range of the
flooding spot has occurred in the city center, which is seen historically on the municipality.
Keywords - Flooding spot, risk areas, urban planning.
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INTRODUÇÃO

As inundações urbanas são caracterizadas pelo aumento do nível dos rios além de sua vazão
normal. Esses fenômenos ocorrem devido ao comportamento natural dos sistemas lóticos e podem
ser intensificados pela retirada de cobertura vegetal para uso agrícola, pelo processo de urbanização
crescente e desordenado que causa impermeabilização do solo, pela canalização dos rios, pela
ocupação irregular junto à drenagem, entre outros.
Além de trazerem riscos para as construções situadas próximas ao rio, as enchentes também
são propícias ao acúmulo de lixo e ao aumento de casos de doenças de veiculação hídrica, além de
trazerem perdas humanas. Kobiyama et al. (2006) destaca que as inundações são os desastres
naturais que historicamente mais causaram perdas humanas no Brasil.
Segundo Tucci (2007), algumas medidas de controle podem ser tomadas a fim de minimizar
as consequências das inundações ribeirinhas. As modificações do sistema fluvial, através de obras
na bacia ou no rio, caracterizam medidas estruturais. Já as medidas não estruturais consistem na
conservação do meio ambiente, reduzindo os prejuízos pela melhor convivência da população com
as inundações através de medidas preventivas como alerta de inundação, zoneamento das áreas de
risco, seguro contra inundações e medidas de proteção individual. Ainda de acordo com Tucci
(2007), a utilização da técnica de mapeamento das áreas sujeitas à inundação apoia o processo de
zoneamento, que visa a minimização futura das perdas decorrentes das cheias, além de permitir o
desenvolvimento racional das áreas ribeirinhas.
O modelo desenvolvido neste trabalho utiliza simulações hidráulica e hidrológica para mapear
manchas de inundação e assim definir o limite e intensidade da área alagável na bacia hidrográfica
do Rio Pomba, na cidade de Cataguases. O presente trabalho visa também contribuir para o melhor
planejamento urbano e traçar diretrizes para o gerenciamento dos recursos hídricos na bacia
hidrográfica do Rio Pomba.
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MATERIAIS E MÉTODOS

2.1 - Região de Estudo
A cidade de Cataguases localizada na Zona da Mata mineira foi objeto de estudo desse
trabalho. Com uma população de 69.757 habitantes (IBGE, 2010), o município ocupa uma área de
482,33 km² e está a 167 metros de altitude.
A nascente do Rio Pomba está localizada nas proximidades da cidade de Barbacena, na Serra
da Mantiqueira (MG) a aproximadamente 1.100m de altitude. O rio possui em média 290 km de
extensão até sua confluência com o Rio Paraíba do Sul.
2.2 – Google Earth
A calha do rio e as margens foram digitalizadas no programa Google Earth (Figura 1), que
gerou arquivos no formato KMZ. Esses arquivos foram posteriormente convertidos para o formato
shapefile, para que pudessem ser usados no ArcGIS. A digitalização no Google Earth é importante
pois é possível trabalhar com boa precisão de imagem.
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Figura 1: Margens e calha do rio digitalizadas

2.3 – Hec-GeoRAS
A base de dados para simulação foi constituída no ambiente Hec-GeoRAS que é uma
extensão do ArcGIS. Os dados, após serem digitalizados e convertidos para o formato shapefile,
foram sobrepostos ao Modelo Digital de Elevação gerado que tem resolução de 10m x 10m cada
pixel.
A partir disso, os shapes River (calha do rio), Banks (margens), XSCutlines (seções
transversais do rio) e Flowpaths (limite da mancha de inundação) foram criados e editados
conforme o fluxograma abaixo:
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Figura 2: Fluxograma corresponde ao Hec-GeoRAS
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2.4 – Hec-Ras
Neste momento, o modelo hidráulico é obtido utilizando os shapes gerados anteriormente.
Para que as manchas de inundação fossem modeladas, foram necessários: XSCutlines, os
Coeficientes de Manning (sendo adotados os valores 0,04 para as margens e 0,03 para a calha do
rio) e diferentes valores de vazões máximas para diferentes tempos de recorrência.
2.5 – Vazões Máximas
As vazões máximas utilizadas para gerar a mancha de inundação foram calculadas a partir do
Atlas digital das águas de Minas Gerais pelo Método da Regionalização de vazões.
Neste trabalho foram utilizadas vazões para 10, 20, 50, 100 e 500 anos de recorrência como
mostra a Tabela 1. A área de drenagem correspondente é de 5880m².
Tabela 1: Vazões máximas
Vazões Máx*
Modelos
Resultados obtidos (m³/s)
Qmáx 10
0,5559 x A⁰∙⁸³⁰⁰
748
Qmáx 20
0,6409 x A⁰∙⁸³⁰⁰
862
Qmáx 50
0,7494 x A⁰∙⁸³⁰⁰
1008
Qmáx 100
0,8311 x A⁰∙⁸³⁰⁰
1117
Qmáx 500
1,0204 x A⁰∙⁸³⁰⁰
1371
Onde: A= Área de drenagem= 5880m²
*10, 20, 50, 100, 500 - Vazões máximas para diferentes tempos de recorrência.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

Com as informações obtidas, foram geradas, ao longo do curso do rio na cidade de
Cataguases, as manchas de inundação para os valores máximos de vazões para 10, 20, 50, 100 e 500
anos de recorrência.
Para se obter uma melhor localização da real situação das áreas atingidas pelas manchas de
inundação, estes modelos foram sobrepostos ao Google Earth (Figura 4).
As figuras abaixo mostram as manchas geradas para vazões de 10 e 500 anos de recorrência
respectivamente.
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Figura 2: Mancha de inundação correspondente a uma vazão de 10 anos de recorrência

Figura 3: Mancha de inundação correspondente a uma vazão de 500 anos de recorrência
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Sobrepondo a imagem gerada da mancha de inundação ao Google Earth (Figura 4), tem-se
que no Bairro Vila Minalda, que corresponde a uma das entradas da cidade, a situação se torna
crítica pelo fato de existirem muitas habitações irregulares no local.
Também em épocas de cheia, as localidades correspondentes ao centro da cidade se
encontram em área de risco de inundação, assim como os Bairros Granjaria, Vila Domingos Lopes
e Pampulha. O único terminal rodoviário da cidade está numa zona crítica e também sofre os
transtornos causados pelas inundações.

Figura 4: Mancha de inundação correspondente a 500 anos de recorrência sobre a Cidade de Cataguases
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CONCLUSÃO

Os resultados obtidos neste trabalho demonstram que para vazões de 10, 20, 50, 100 e 500
anos de recorrência, uma parte significativa da cidade é atingida pela enchente do Rio Pomba. Cabe
observar que tal situação se torna agravante uma vez que a área de estudo se encontra localizada
numa região com alta densidade populacional e que grande parte das habitações ribeirinhas do
município são irregulares.
Desta forma é possível prever para diferentes vazões os locais onde a inundação irá atingir de
acordo com os resultados obtidos pelo modelo, e assim direcionar o planejamento de novas
soluções no que tange os recursos hídricos da cidade para a minimização das perdas materiais e
humanas causadas por estes eventos.
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