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1. INTRODUÇÃO 

A gestão do risco de inundações caracteriza-se como uma medida não estrutural que advêm 

de diferentes intensidades, organização e gestão do território, bem como da “cultura” do risco e 

experiências de uma determinada região. Rocha (1996) apontou que o resultado dessas diferenças é 

a existência de múltiplas metodologias para gestão, havendo ações em três eixos principais: controle 

das cheias, avisos e evacuação e gestão das zonas inundáveis. Esse último refere-se à estimativa da 

probabilidade de ocorrência, e suas consequências. Com ênfase a probabilidade, se evidencia o 

conceito de tempo de recorrência da chuva que dá origem a inundação, caracterizando propriedades 

como: cota, área, velocidade e duração da cheia. Diversos estudos foram orientados para previsão e 

estimação como prática a gestão de zonas inundáveis (e.g. Watkins, 2001; Zhang, 2008). Contudo, a 

indisponibilidade de uma série de dados histórica, por exemplo, apresentam-se como fator limitante 

para processar essas propriedades. O objetivo desse artigo é delimitar zonas inundáveis a partir do 

mapeamento do risco de cheias por um índice, proposto por Zonensein et. al (2008). Para tanto se 

utilizou, apenas, de informações topográficas e estudos pregressos sobre a cota de cheias para 

estimar os subíndices relacionados às propriedades de inundações. Portanto, a partir da adoção de 

hipótetses homogenizadoras, aplicou-se a proposta metodológica em uma área inserida na bacia da 

Estrada Nova (BEN), cidade de Belém, Pará, Brasil. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

O índice é composto de três subíndices: cota (IC), velocidade (IFV) e permanência (IFP). A 

combinação dos subíndices resultou em dois cenários: o primeiro cenário (FRI(1)) considerou IC tão 

importante quanto ao IFP e pouco mais importante que IFV, bem como IFV é um pouco menos 

importante que IFP. O segundo (FRI(2)) desenhou-se a partir da consideração de que: IC bastante 

menos importante que o IFP e um pouco mais importante que IFV, e IFV é um pouco menos 

importantes que IFP, expresso por: 

FRI(1) = 0.43.IC + 0.14.IFV + 0.43.IFP                                          [1]   

 
FRI(2) = 0.18.IC + 0.07.IFV + 0.75.IFP                                          [2]   

Para cada cenário foi possível considerar as combinações dos tempos de recorrências (TR) de 

25, 50 e 100 anos para as composições dos cenários FRI(1) e FRI(2) relativo ao risco de cheia, 

variando de 0 (baixo) a 100 (alta). O critério de escolha da área para aplicação considerou três 

aspectos: (I) pontos críticos de inundação; (II) ações estruturais executadas e/ou em execução e; 

(III) disponibilidade de dados. Assim, a área selecionada detém cerca de 12% dos pontos de 

alagamento registrado pela defesa civil, cujos canais de drenagem foram regularizados e os dados 

foram disponibilizados por Engesolo (2008). Os canais que tiveram as seções transversais 

regularizados fazem parte da área analisada, e que drenam BEN, são: canal Quintino Bocaiuva 

(CBQ), Doutor Morais (CDM), Caripunas (CCR) e Quatorze de Março (CQM). Portanto, o domínio 

para aplicação do FRI foi estabelecido a partir da divisão da área da cidade, de aproximadamente 

1.064,92 km², em células iguais a 1.159,2 m x 1.150,82 m (1.334.030,54 m²). A área selecionada foi 

caracterizada por uma dessas células e foi dividida em 12 partes iguais, resultando em subcélulas de 

dimensões 96.10 x  95.99 (9.224,639 m²), as quais foram discretizadas em 6 partes iguais, 

construiundo-se uma matriz de 72 x 72. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

As combinações entre os subíndices resultaram no FRI(1) mais crítico aquele que considerou 

TR igual a 100 anos, cujos riscos são mais elevados às margens dos canais de drenagem. Embora o 

FRI(1) tenha resultado em menores valores, a área sujeita ao risco é maior quando relacionados os 

demais TR considerados. Assim, o risco foi proporcional à importância de IC e IFV, concentrando-se 

as margens dos canais de drenagem. Nas áreas adjacentes aos canais os riscos aumentaram em 

pequena magnitude, mas proporcional a TR (Figura 1). 
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Figura 1 - Mapeamento de FRI(1) em função de TR: A) 25 anos; B) 50 anos; C) 100 anos. 

Os resultados abaixo demonstraram que em FRI(2) o prognóstico mais desfavorável ao risco 

de inundações foi determinado por TR a 100 anos. Porém, para os demais TR indicaram poucas 

diferenças (Figura 2). 

 

Figura 2 - Mapeamento de FRI(2) em função de TR: A) 25 anos; B) 50 anos; C) 100 anos. 

Portanto, quando a maior importância do risco de cheia é relacionada ao subíndice IFP, os 

impactos de maior magnitude concentraram-se imediatamente as margens dos canais de drenagem. 

Contudo, os valores de FRI(2) apresentaram-se inferiores a 30, isto é, um risco de magnitude 

próximo de baixo. De um modo geral, imediatamente as margens de CDM foram às áreas que 

apresentaram maiores risco de inundação, onde os valores de FRI(1) e FRI(2) não ultrapassam valores 

iguai a 30 e 60, ou seja, riscos de magnitude mais próxima de baixo e alto, respectivamente. 



         

                                                                                                                                                        

                                                                                                                 

                                       

                                                                                                                                                

                                                                                                                                                        

 

X ENCONTRO NACIONAL DE ÁGUAS 

URBANAS 

 

September 16 – 18 de 2014 – São Paulo, Brazil 

4. CONCLUSÃO 

Esses cenários foram caracterizados por dois aspectos. O primeiro indicou que o perímetro 

inundado é proporcional ao tempo de recorrência. O segundo revelou que os efeitos mais frequentes 

são a inundação de ruas e interrupção do tráfego de veículos e pessoas, bem como a invasão de 

casas mais simples, próximas ao nível das calçadas. Ressalta-se que todos os efeitos resultantes não 

consideradam a eficiência dos sistemas de macro e micro drenagem existentes. O primeiro cenário 

evidenciou que os maiores risco concentraram-se, imediatamente as margens dos canais de 

drenagem da área analisada. O aspecto da proporcionalidade sugeriu que o risco de cheia, embora 

não sejam significativos, tenham abrangido zonas adjacentes dos canais. Por outro lado, o segundo 

cenário sugeriu que os maiores riscos concentraram-se as margens dos canais. Por fim, a 

metodologia utilizada permitiu a simulação de distintas percepções e políticas de risco, uma vez que 

os resultados obtidos foram sensíveis as diferentes proposições de peso na geração de cenários. 

Ressalta-se a subjetividade na determinação das ponderações originais, nesse sentido os pesos a 

serem utilizados podem ser revisto e atribuído pelo gestor em função de diferentes intensidades das 

cheias, organização e gestão do território, da “cultura” do risco e experiências de uma determinada 

região. 
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