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Resumo – A adoção de medidas para controle das inundações urbanas é, normalmente, focada no 

desempenho hidráulico e na análise financeira relacionada aos custos de instalação e manutenção 

dos dispositivos de controle escolhidos. Para complementar esse aspecto da análise foi proposta 

uma sistemática baseada em entrevistas em diferentes organismos de municípios do estado de 

Minas Gerais para avaliação aos danos diretos decorrentes de inundações. O presente artigo tem 

como objetivo apresentar a sistemática e sua aplicação na avaliação dos danos diretos decorrentes 

das inundações aos sistemas de manejo de águas pluviais urbanas, abastecimento de água, 

esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos urbanos, distribuição de energia elétrica e 

sistema viário para diferentes períodos de retorno para a cidade de Itajubá. Além destes, foram 

determinados ainda os danos diretos aos setores habitacional, comercial e de serviço. Os resultados 

mostraram que, para o município de Itajubá, dentro dos limites estabelecidos, os danos à 

infraestrutura urbana correspondem a aproximadamente 10% dos danos aos demais setores 

avaliados, sendo o sistema viário o mais atingido, responsável por aproximadamente 55% dos danos 

determinados. Os resultados permitem, ainda, afirmar que os valores encontrados são coerentes com 

aqueles estimados pela literatura. 
 
Abstract – The adoption of flood control measures in urban areas are normally focused on 

hydraulic performance and financial aspects related to implementation and maintenance aspects of 

those devices. To complete this aspect of the analysis was proposed a systematic based on 

interviews to public and other municipal authorities in different cities of Minas Gerais state to 

evaluate direct damages caused by floods. This article aims to present the description of the 

systematic and its application to assess direct damages to water supply, as well as to drainage, 

sanitary and electrical distributions systems, to road networks and urban solid waste management to 

different return periods to Itajubá. Besides, it was estimated the direct damages to housing, 

commercial and service sectors. The results showed that, to Itajubá, in established limits, direct 

infrastructure flood damages represent around 9% of the total damaged assessed in the others 

sectors and road networks are the most affected, responsible for 55% of damages. The results allow 

yet, affirming that the values showed is coherent with those found into the literature.  
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INTRODUÇÃO  

A ocupação descontrolada dos centros urbanos e a ocorrência de chuvas de grandes 

intensidades têm deixado um rastro de destruição cada vez mais freqüente, sobretudo nas grandes 

cidades brasileiras. As inundações deixam um saldo impressionante de danos materiais e, em 

muitos casos, a perda de vidas humanas, além de transtornos impossíveis de serem mensurados. 

No Brasil, ainda não foi possível contabilizar as perdas decorrentes das cheias de verão dos 

últimos anos, mas pode-se prever que estas foram superiores às estimadas por especialistas, nas 

quais as cifras variam entre 1 e 2 bilhões de dólares por ano (Baptista e Nascimento, 1996). 

A busca constante por soluções para o problema das enchentes ou inundações no Brasil 

costuma focar apenas o desempenho hidráulico dos dispositivos de controle e nos custos de 

implantação e manutenção dos mesmos. Os custos dos danos decorrentes desses eventos geralmente 

são negligenciados, sobretudo devido à ausência de metodologias que possibilitem sua avaliação 

para que estes sejam incorporados na análise e na escolha de medidas de controle. 

Algumas metodologias para auxiliar o levantamento dos danos diretos decorrentes das 

inundações foram desenvolvidas no Brasil permitindo obter os danos diretos a alguns setores 

urbanos tais como habitação, comércio e serviço, por meio da construção de curvas profundidade-

dano. No que diz respeito aos danos à infraestrutura urbana, normalmente estes são estimados a 

partir dos danos diretos aos demais setores. Penning-Roussel e Chatterton (1977) estimam que 5% 

dos danos diretos observados são ligados aos serviços emergenciais, 2% aos serviços de utilidade 

pública, 6% aos serviços públicos de saúde e 6% à interrupção do tráfego rodoviário. 

Com o intuito de agregar mais elementos, e preencher parte de uma lacuna para a análise 

financeira relacionada aos custos envolvidos no processo de escolha de medidas para o controle de 

inundações em áreas urbanas, Milograna (2009) desenvolveu uma sistemática de avaliação de danos 

à infraestrutura urbana baseada em entrevistas e análise documental a partir de informações de 

diferentes municípios do estado de Minas Gerais, dentre eles o município de Itajubá. Assim, o 

presente artigo tem como objetivo apresentar os resultados da aplicação dessa sistemática ao 

município de Itajubá e verificar a coerência dos resultados encontrados com aqueles disponíveis na 

literatura. 

 

MUNICÍPIO DE ITAJUBÁ 

O município de Itajubá, situado no sul do estado de Minas Gerais, conta com uma área 

ocupada de 294km
2
 e uma população de em torno de 90000 habitantes, dos quais aproximadamente 

91% residem na área urbana (IBGE, 2011 e FJP, 2009). 

O rio Sapucaí, que corta o município de Itajubá, possui aproximadamente 212 km de extensão 

da sua nascente, no município de Campos do Jordão – SP, até seu ponto mais a jusante, localizado 
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na confluência deste com o rio Sapucaí Mirim, no município de Pouso Alegre. As nascentes do rio 

Sapucaí estão em altitudes que variam de 1700 a 1800 metros apresentando declividades elevadas.  

Ao atingir áreas mais planas, em vales encaixados, o rio Sapucaí encontra a zona urbanizada do 

município de Itajubá, que se localiza, em grande parte, em sua planície de inundação, como pode 

ser visto nas Figuras 1 e 2.  

 

 
Figura 1 – Vista do município de Itajubá encaixado em vale na Serra da Mantiqueira 

(COPASA, 2008) 

 

 
Figura 2 - Modelo Numérico do Terreno para o município de Itajubá 
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Ao longo de mais de um século ocorreram 13 (treze) eventos de cheia com transbordamento 

do rio Sapucaí para a planície de inundação adjacente. Essa planície apresenta uma topografia 

favorável para a ocupação de atividades antrópicas. Por esse motivo o município de Itajubá 

desenvolveu grande parte de seus equipamentos urbanos na planície de inundação do rio Sapucaí e 

mais de 30% da população urbana de Itajubá se encontra alojada em área inundável no trecho de 12 

km do rio no qual se desenvolve o município, apresentando grande vulnerabilidade às inundações. 

Foram catalogadas onze grandes enchentes do rio Sapucaí com sérios prejuízos ao 

município de Itajubá, sendo que a enchente ocorrida em janeiro de 2000 foi a maior já observada no 

município (IGAM, 1999 e Machado, 2005), com vazões de pico estimadas da ordem de 390m
3
/s e 

alturas de submersão de 8,5 metros. Nesse evento, iniciado na noite de 31 de dezembro de 1999, 

mais de 70% da área urbana de Itajubá foi inundada com profundidades de submersão que 

ultrapassaram 3 (três) metros em determinados locais e duração superior a 3 (três) dias, tendo sido 

registradas quatro mortes e mais de 20.000 desabrigados.  

 

 

Figura 3 – Manchas de inundação para diferentes períodos de retorno  
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INFRAESTUTURA URBANA E DANOS DIRETOS RELACIONADOS – 

PROCEDIMENTO PROPOSTO 

O desenvolvimento da sistemática proposta tomou como base entrevistas com técnicos e 

dirigentes das concessionárias dos serviços de infraestrutura urbana, e órgãos de prefeituras 

municipais responsáveis por estes serviços em diferentes municípios do estado de Minas Gerais. Os 

dados coletados nas entrevistas foram complementados por documentos de avaliação de danos pós-

enchente da Defesa Civil de Minas Gerais, tendo sido propostos seis procedimentos para avaliar os 

danos potenciais diretos à infraestrutura urbana. 

Para aplicação dos procedimentos formulados é necessário o conhecimento de características 

da rede instalada e de parâmetros da inundação. Para todos os sistemas devem ser identificados o 

material construtivo dos componentes dos mesmos e dos demais elementos que sofrem dano 

conjuntamente. As dimensões dos elementos e custos associados (diâmetro, comprimento da rede, 

superfície inundada, altura de submersão e custos unitários dos materiais construtivos para 

estimativa dos custos de substituição e reconstrução), custos de máquinas e equipamentos, e os 

custos relativos aos serviços necessários para o retorno às atividades normais são informações 

essenciais na aplicação da sistemática. 

Além desses, a identificação da extensão da mancha de inundação e suas respectivas 

profundidades de submersão são dados indispensáveis para o cálculo dos danos.  

Com esses elementos em mãos, cada procedimento para a estimativa dos danos diretos 

encontra-se descrito a seguir. 

 

PROCEDIMENTOS PROPOSTOS PARA AVALIAÇÃO DOS CUSTOS DOS DANOS 

 

Abastecimento de água  

 

Para o sistema de abastecimento de água foi comprovada a alta susceptibilidade física das 

estações de bombeamento e a necessidade de cuidados com as travessias de pequenas pontes. Se a 

captação de água for feita por meio de balsa para suporte dos conjuntos motor-bomba, esta pode ser 

danificada. Na análise da susceptibilidade física desses elementos um ponto importante a ser 

observado é a existência de medidas preventivas. A realocação de conjuntos motor-bomba e outros 

equipamentos para um nível fora do alcance da inundação é capaz de reduzir substancialmente os 

danos na captação de água. A colocação de registros para interrupção da passagem da água nas 

laterais das travessias previne a perda de água tratada armazenada e a contaminação da rede de 

abastecimento. As adutoras são elementos do sistema susceptíveis a danos quando posicionadas 

dentro da área inundável. Assim, os danos potenciais a este sistema de acordo com suas 

características e medidas de proteção adotadas ocorrem de acordo com o seguinte: 
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 Se a captação de água for feita por meio de balsa para suporte da estação de bombeamento, 

esta é considerada completamente danificada; 

 Se houver sistema de proteção dos conjuntos motor-bomba prevendo a sua realocação para 

local protegido, a previsão é de apenas um conjunto motor-bomba danificado, caso contrário, 

todos os conjuntos motor-bomba serão danificados; 

 Se os transformadores e quadros de comando forem posicionados fora do alcance da 

inundação, não há dano a estes equipamentos, do contrário deve ser prevista a substituição de 

todos aqueles equipamentos com possibilidade de serem atingidos; 

 Se parte da adutora estiver na área inundável, 50% desta deverá ser substituída;  

 Caso haja sistema de registros de proteção nas extremidades de travessias, prevê-se que 40% 

do comprimento total das travessias de pequenas pontes será danificada. Caso não haja nenhum 

tipo de dispositivo de interrupção da passagem da água nas travessias, além do dano estrutural, 

haverá a perda da água tratada armazenada e a necessidade de descontaminação de toda a 

extensão da rede. 

 

Esgotamento sanitário 

 

 No sistema de esgotamento sanitário foram relatados danos ao interceptor e no pavimento 

acima deste. A intrusão de sedimentos dentro da rede torna necessária a limpeza de toda a sua 

extensão dentro da área inundada. Os danos ao sistema de esgotamento sanitário previsto constam 

do seguinte: 

 Identificação da extensão do interceptor; 

 Identificação da extensão total da rede de esgotamento sanitário dentro da mancha de 

inundação; 

 Perda de 5% do comprimento da tubulação da rede interceptora com reparo no pavimento no 

comprimento de rede afetado; 

 Limpeza de toda a extensão da rede coletora inserida dentro da mancha de inundação 

considerando um rendimento para o equipamento de limpeza de 80 metros por hora;  

 

Manejo de águas pluviais 

 

 O sistema de drenagem urbana apresenta danos em parte dos poços de visita e bocas-de-lobo 

na área inundada. A rede de tubos não é susceptível a danos, mas assim como a rede de 

esgotamento sanitário, necessita de operações de limpeza após a inundação de toda a extensão da 

rede dentro da área inundada. Para o cálculo dos danos previstos para esse sistema tem-se:  

 Identificação da extensão da rede de drenagem inserida dentro da mancha de inundação; 
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 Para estimativa da quantidade de elementos do sistema considerar 0,02 bocas-de-lobo e 0,01 

poços de visita por metro de rede;  

 Da quantidade total de elementos, 20% serão considerados danificados; 

 A recuperação dos elementos danificados consistirá em troca/reconstrução dos elementos 

superficiais (contorno em concreto e pavimento adjacente) e o reparo de 20cm abaixo da 

superfície; 

 Considerar 20% da quantidade de elementos danificados para a perda de tampas de bocas-

de-lobo e poços de visita (elementos móveis); 

 Executar atividades de limpeza de toda a extensão da rede dentro da área inundada 

considerando um rendimento de 80 metros por hora para o equipamento de limpeza. 

 

Distribuição de energia elétrica  

 

 Para o sistema de distribuição de energia elétrica considerou-se que os danos ao mesmo se 

restringiriam aos danos aos medidores individuais das unidades consumidoras que são de 

responsabilidade das concessionárias. Medidores das unidades consumidoras localizados dentro da 

mancha de inundação com profundidade igual ou superior a 1,5 m foram considerados danificados 

parcial ou inteiramente prevendo-se a troca dos mesmos. 

 

Limpeza urbana 

 

 Por meio da quantidade de equipamentos utilizados e no tempo gasto na limpeza em dois 

dos municípios visitados foi possível obter a relação entre o volume de resíduos gerados por cada 

residência e a quantidade de detritos a serem removidos após as inundações dentro da área 

inundada. Assim, para o restabelecimento das condições normais de tráfego e segurança da 

população no que diz respeito à limpeza da área após a inundação recomenda-se: 

 Identificar a superfície inundada com pelo menos 0,5m de profundidade de submersão; 

 Determinar o número de habitações dentro dessa superfície (caso não haja possibilidade de 

determinação direta considerar quatro habitantes por moradia); 

 Considerar 6m
3
 de resíduos gerados para cada residência; 

 Para os sedimentos e demais resíduos depositados nas ruas e calçadas considerar um volume 

de 15270m
3
/km

2
; 

 Definir o maquinário a ser utilizado na limpeza; 

 Definir o local de descarte do material recolhido; 

 Calcular o número de horas de trabalho necessárias tomando como base o rendimento do 

maquinário utilizado; 
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 A partir do custo horário do maquinário, definir os custos relacionados à limpeza pública. 

 

Sistema viário 

 

 O sistema viário sofre danos parciais na sua extensão dentro da mancha de inundação. As 

principais causas são a saturação da base nas áreas mais planas e a velocidade da água nas regiões 

mais íngremes não providas de rede de drenagem. As vias inseridas dentro da área inundada sofrem 

dano parcial sendo este determinado da seguinte maneira: 

 Identificar a área ocupada pelas vias dentro da área inundada; 

 Considerar dano em 10% da área ocupada pelas vias; 

 Para correção dos danos considerar recuperação da sub-base, base e pavimentação. 

 

APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA AO MUNICÍPIO DE ITAJUBÁ E RESULTADOS 

OBTIDOS 

 

Para análise dos danos ao município foram obtidas as características das inundações previstas 

para três períodos de retorno com a situação de ocupação atual. Para o período de retorno de 10 

anos a vazão prevista é de 268m
3
/s, para 50 anos de período de retorno a vazão é de 357m

3
/s e para 

100 anos a vazão é de 394m
3
/s (IGAM, 1999). 

De posse de dados digitais fornecidos pela prefeitura municipal e pela concessionária de 

serviços de saneamento do estado de Minas Gerais foram gerados os níveis de informação 

necessários à aplicação da sistemática de avaliação de danos. 

Os níveis de água do rio Sapucaí em 21 seções topobatimétricas foram obtidos por 

modelagem hidráulica utilizando o modelo HEC-RAS versão 4.0 (U. S. Army Corps of Engenieers) 

e as manchas de inundação foram obtidas pela conjugação dos níveis de água com o modelo digital 

do terreno (MDT) gerado a partir de curvas de nível espaçadas de 1 metro no programa ArcGIS 

versão 9.3 (ESRI). 

Os dados de uso e ocupação foram obtidos pelo mapeamento digital com divisão de vias, lotes 

e quadras, e pela manipulação de fotografias aéreas (ortofotos) obtidas junto à prefeitura municipal. 

A Tabela 1 apresenta as superfícies ocupadas pelas manchas de inundação previstas para cada 

período de retorno adotado na análise. 

 

 

 

 

 



XIX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos  9 

Tabela 1 – Áreas das superfícies ocupadas pelas manchas de inundação para os períodos de retorno 

selecionados 
Identificação Superfície ocupada (km

2
) Taxa da área inundada (%) 

Área inundada para TR=100 anos 11.10 46.25 

Área inundada para TR=50 anos 10.88 45.33 

Área inundada para TR=10 anos 9.07 37.79 

 

 

De acordo com essas condições foram obtidos os custos dos danos diretos aos setores 

habitacional, comercial e de serviços para o município de Itajubá conforme a metodologia proposta 

por Machado (2005). Para a obtenção dos danos diretos à infraestrutura urbana foi aplicada a 

sistemática proposta e foram obtidos os valores constantes da Tabela 2 com valores estimados para 

janeiro de 2011. 

 

Tabela 2 – Custos dos danos para cada período de retorno em milhões de reais 

Período de 

retorno 

(anos) 

Danos à infraestrutura 

urbana 

Danos ao setor 

habitacional 

Danos aos setores 

comércio e serviços 
Total dos custos  

10 14.62 81.10 73.16 168.89 

50 17.84 102.05 116.37 236.26 

100 18.26 116.23 130.91 265.40 

  

 

A Figura 4 apresenta a proporção dos danos diretos obtidos para cada setor avaliado dentro 

das condições previstas, enquanto a Figura 5 apresenta a distribuição dos danos por sistema. 

 

 
Figura 4 – Distribuição dos danos diretos para cada setor em cada período de retorno avaliado 
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Figura 5 – Distribuição dos danos por sistema para cada períodos de retorno avaliado 

 

CONCLUSÕES 

 

Os resultados mostraram que os danos diretos à infraestrutura são responsáveis por uma 

parcela considerável dos prejuízos decorrentes de inundações uma vez que em relação aos danos 

totais, estes são responsáveis por aproximadamente 9%. 

Os valores encontrados se mostraram representativos do montante de danos diretos à 

infraestrutura urbana causados por inundações, mesmo que estes tenham sido determinados em 

função apenas dos dados levantados e passíveis de correlações nos municípios visitados. Deve-se, 

no entanto, deixar claro, que os valores e as proporções encontradas podem variar de local para 

local em função da disposição dos sistemas, da ocupação da área e do relevo existente, podendo 

mesmo apresentar valores acima dos encontrados, principalmente se incluídos na análise, os danos 

indiretos tangíveis. 

Os resultados se mostraram coerentes com os valores encontrados na literatura mostrando que 

a sistemática proposta oferece uma boa referência para a análise de danos em áreas urbanas. 

Ainda em desenvolvimento, o presente estudo tenta aperfeiçoar os dados relativos aos danos 

diretos  apesar das dificuldades encontradas uma vez que não se conta com registros contínuos de 

dados de danos por parte das concessionárias de serviços públicos e pelos órgãos municipais. Outra 

dificuldade é decorrente da descontinuidade dos dados encontrados de tal maneira que possam se 

traduzir em um padrão a ser introduzido na análise. Mesmo com todas as limitações e dificuldades, 

acredita-se que esta análise possa ter um papel importante no planejamento municipal no que tange 

aos aspectos ligados à seleção medidas de controle das inundações urbanas. 
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