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1. INTRODUÇÃO 

O presente artigo propõe contribuir para o entendimento dos fatores envolvidos nos episódios 
de inundações na bacia urbana do córrego São Pedro, em Uberlândia/MG, especialmente por meio 
da elaboração de um mapa de risco. A bacia, na qual está inserida a Avenida Governador Rondon 
Pacheco, ocupa uma posição relativamente central na mancha urbana de Uberlândia. Apresenta uma 
área de 50,48 km² e é formada por três córregos, sendo principal o São Pedro, que recebe água dos 
córregos Jataí e Lagoinha, na margem esquerda (figura 1). 

A Avenida Rondon Pacheco possui uma extensão de 6,64 km, iniciando nos bairros Custódio 
Pereira e Brasil e terminando nos bairros Tabajaras e Patrimônio. Além de funcionar como 
importante corredor de trânsito, ela abriga agências bancárias, concessionárias de veículos, 
supermercados e muitos estabelecimentos voltados para o entretenimento, tais como salões de 
festas, quadras esportivas, sorveterias, churrascarias, choperias e bares. 
 

2. MATERIAL E MÉTODOS 
Segundo Alvarez & Garcez (2002, p.43), “as características topográficas, geológicas, 

geomorfológicas, pedológicas e térmicas, bem como o tipo de cobertura de uma bacia, 
desempenham papel essencial no seu comportamento hidrológico.” As características fisiográficas 
aqui consideradas dizem respeito à hipsometria, altitude e declividade. Um modelo digital de 
elevação (MDE) foi gerado a partir de curvas nível de 10m de equidistância, cedidas pela Prefeitura 
Municipal de Uberlândia. O MDE permite uma boa compreensão do arranjo topográfico da bacia, 
chamando atenção para o encaixamento do córrego principal perto da sua foz. Não existem grandes 
variações de declividade, mas ela aumenta próximo ao exutório, gerando incremento na velocidade 
do escoamento exatamente quando o volume é também maior e a ocupação urbana é mais densa. 
Somado à impermeabilização, a bacia apresenta características fisiográficas que aumentam o 
potencial para a ocorrência de inundações. 



 

 
Figura 1: Mapa de localização da bacia hidrográfica do Córrego São Pedro. 

 
 

A identificação das categorias de uso e ocupação do solo seguiu metodologia de Tucci (2000), 
que permite qualificação das áreas quanto à impermeabilização. Foram classificadas cinco 
categorias: área urbana consolidada, área urbana inconsolidada, condomínios horizontais, 
cultivo/vegetação rasteira e vegetação densa. A figura 2 apresenta recortes de áreas das duas 
primeiras categorias. 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 2: exemplos de áreas urbanas consolidadas (a) e inconsolidadas (b) - Fonte: Imagens QuickBird 2007. 

Há predominância de áreas impermeabilizadas na bacia do córrego São Pedro. As categorias 
“Área Urbana Consolidada”, “Área Urbana Inconsolidada” e “Condomínios Horizontais” 



 

representam 66% da área total da bacia. Verifica-se, ainda, a presença de uma área relativamente 
extensa com características mais permeáveis na cabeceira da bacia (figura 3). 

Recorreu-se à metodologia AHP (Analytic Hierarchy Proces), reproduzida por Saaty (1977), 
para determinar pesos para as variáveis selecionadas. O peso dado para julgar a importância de um 
elemento sobre o outro seguiu uma matriz de nível hierárquico. Após o julgamento dos elementos 
foi elaborada uma matriz de comparação. Por fim, foram obtidas as médias simples por linhas, 
gerando os pesos para a elaboração do mapa de risco. A hierarquização das variáveis analisadas 
significa, portanto, a importância das mesmas para na análise do meio quanto ao risco de inundação. 

 
Figura 3: Mapa de uso e ocupação do solo da bacia do córrego São Pedro. 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  
O mapa de risco de inundação foi dividido em cinco categorias, classificando as áreas em 

níveis de probabilidade de risco. As categorias consideradas foram: baixíssimo risco, baixo risco, 
médio risco, alto risco e altíssimo risco.  A figura 4 mostra que as áreas com maior densidade de 
ocupação apresentam alto-altíssimo risco de inundação. Representam as várzeas dos córregos, que 
obviamente tendem à inundação em episódios chuvosos concentrados. A vasta área 
impermeabilizada da bacia acentua o escoamento superficial, fazendo com que haja picos de vazão 
em um espaço reduzido de tempo nos fundos de vale. Deste modo, percebe-se a gravidade do 
problema da ocupação urbana já consolidada e de difícil remanejo ou ações que possam minimizar 
os processos de escoamento. 



 

 
Figura 4: Mapa de risco de inundação da bacia hidrográfica do córrego São Pedro. 

 

4. CONCLUSÃO 
A fisiografia da bacia do córrego São Pedro representa importante fator desencadeador de 

episódios de enchentes. Além disso, a ocupação urbana impermeabiliza excessivamente o solo, 
contribuindo para a grave acentuação dos riscos associados às inundações. O produto gerado pelo 
cruzamento de layers, com a devida distribuição dos pesos das variáveis, apresentou resultados 
satisfatórios. 

É preciso reduzir a proporção de áreas impermeabilizáveis por terreno, incentivar a 
implantação de calçadas vazadas, desenvolver projetos que contribuam para o recolhimento e 
aproveitamento de águas pluviais, dentre alternativas. Os resultados da pesquisa confirmam as 
potencialidades do encaminhamento metodológico adotado e indicam a importância das 
informações fisiográficas e de uso e ocupação do solo para a definição de riscos de inundações em 
bacias urbanas. 
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