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RESUMO --- Embora inundações e enxurradas sejam eventos que possuam a sua origem em 
fatores naturais, a intervenção do homem nas bacias hidrográficas tem causado o agravamento das 
consequências desses fenômenos. A ocupação das planícies naturais de inundação, a obstrução dos 
cursos d’água e a impermeabilização dos solos urbanos, dentre outras, são ações que contribuem 
para agravar os impactos sócio-econômicos das cheias. Assim, o problema das inundações e 
enxurradas em cidades brasileiras tem se tornado cada vez mais frequente e intenso, acarretando 
vultosos prejuízos de ordem social e econômica. Portanto, o controle de cheias é item essencial a ser 
considerado nos planos de desenvolvimento urbano e de bacias, associado a estudos que indiquem 
as áreas vulneráveis, possibilitando o planejamento dos tipos de intervenções necessárias e os 
horizontes de projeto. O Atlas de Vulnerabilidade a Inundações visa identificar as áreas inundáveis 
dos rios brasileiros e definir a sua vulnerabilidade, em função da estimativa da freqüência das 
ocorrências de inundações e do grau dos impactos. Dessa forma, servirá de guia para a 
implementação de políticas públicas de prevenção e mitigação de eventos críticos e o planejamento 
de infraestrutura e de medidas não-estruturais, contribuindo para a alocação racional de recursos 
públicos. 
 
ABSTRACT ---Although floods and flash floods are natural events, men’s intervention on river 
basins is turning them worse than it used to be. Flood plain occupation, obstruction of stream flows 
and impermeabilization of urban soils, amongst others, are the main causes that contribute to 
enhance flood economic-social impacts. Therefore, in brazilian cities, the problem of floods and 
flash floods are more common and intense and it brings together social and economic losses. So, 
flood control is an essential item to be considered in urban and river basins development plans, 
especially when it is linked to other studies that indicate vulnerable areas, in order to plan needed 
measures and interventions and to define time scope. The Flood Vulnerability Atlas aims to identify 
the flood plain of the Brazilian rivers and also to define its vulnerability due to flood frequency 
analysis and to impact levels. It will be a useful tool to help decision makers to establish public 
policies to prevent and to mitigate critical events such as floods and flash floods, to plan structural 
and non structural measures and, at last, to make rational use of public budgets.  
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1. INTRODUÇÃO 
 

Relatório recentemente produzido pelas Nações Unidas e pelo Banco Mundial (2010) estima 

que, no mundo, 3,3 milhões de pessoas morreram em conseqüência de desastres naturais entre 1970 

e 2010, com um aumento significativo dos atingidos nas últimas duas décadas. A Figura 1 ilustra a 

distribuição mundial dos eventos em relação ao tipo de desastre. Observa-se que nas Américas 

Central e do Sul a incidência de inundações soma mais de 40% do total de eventos. 

 

 
Figura 1: Distribuição dos desastres naturais no mundo. Fonte: Banco Mundial e Nações Unidas (2010). 

 
No Brasil, a ocorrência de desastres naturais encontra-se representada na Figura 2. Entre 2003 

e abril de 2011, foram emitidas pela Defesa Civil Nacional 13.567portarias de reconhecimento de 

estado de emergência ou de calamidade pública devido a desastres naturais. As secas, seguidas 

pelos eventos relacionados às chuvas, como inundações, enxurradas, alagamentos e tempestades, 

foram os tipos de desastres naturais de maior incidência, sendo que estes últimos, por seu caráter 

repentino e associados a danos que se processam de maneira quase imediata, tendem a produzir um 

maior número de vítimas fatais. Os outros tipos de desastres registrados foram: abalos sísmicos, 

ciclones, erosão, incêndios e granizo. 

 

 
Figura 2: Distribuição dos tipos de desastres naturais registrados entre 2003 e abril de 2011. Fonte: Defesa Civil 

Nacional 
 

34%

59%

7%

Eventos relacionados a 

chuvas

Eventos relacionados a 
secas

Outros



XIX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos   3 

No período, 3.816 municípios foram afetados por inundações, enxurradas e alagamentos, 

distribuídos no país conforme mostra a Figura 3. As regiões mais afetadas por estes desastres foram 

Nordeste e Sul. 

 
Figura 3: Municípios afetados por inundações, enxurradas e alagamentos entre 2003 e abril de 2011. Fonte: Defesa 

Civil Nacional 
 

Embora os condicionantes das cheias e inundações tenham a sua origem em fatores naturais, 

as intervenções antrópicas têm se mostrado determinantes no agravamento das consequências 

desses fenômenos. O uso e ocupação das planícies naturais de inundação, a obstrução dos cursos 

d’água por obras hidráulicas inadequadas e pelo lançamento de lixo, a impermeabilização dos solos 

urbanos dentre outras, são ações que contribuem para agravar o impacto sócio-econômico dos 

eventos de cheias. Como consequência, o problema das inundações em cidades brasileiras tem se 

tornado cada vez mais frequênte e intenso, acarretando vultosos prejuízos de ordem social e 
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econômica. Portanto, estudos de cheias são itens essenciais a serem considerados no planejamento 

urbano e nos planos de desenvolvimento das bacias hidrográficas. 

Segundo a Pesquisa Nacional de Saneamento Básico de 2008 (IBGE, 2010), 50,2% dos 

municípios brasileiros declararam sofrer inundações ou alagamentos em áreas urbanas nos últimos 5 

anos, e destes, 60,7% informaram haver ocupação urbana em áreas inundáveis naturalmente por 

cursos d’água. 

É fato que o primeiro passo para a prevenção de eventos críticos passa pelo conhecimento das 

áreas susceptíveis à sua ocorrência. A maior fonte de informações de inundações em âmbito 

nacional continua sendo a Defesa Civil Nacional, entretanto, o menor nível de agregação de 

registros é o município, não identificando exatamente o trecho de rio ou área atingida. No caso de 

municípios muito extensos, como na região amazônica, o dano pode ser extremamente localizado, 

mas o registro abrange toda a área municipal.  

Assim, o Atlas de Vulnerabilidade às Inundações busca reunir em um único produto 

informações para abranger todo o território nacional, mas com precisão suficiente para que se 

distinga, num mesmo município, quais os trechos inundáveis em cada rio. Dessa forma, será 

possível orientar tanto o planejamento do uso e ocupação do solo, quanto a prevenção dos eventos 

críticos de cheias, pela identificação das áreas mais vulneráveis e dos condicionantes que 

caracterizam a sua vulnerabilidade, auxiliando na concepção de medidas de convivência e de 

controle das inundações. 

 
1.1. Arcabouço Legal 

A Constituição Federal estabelece, no inciso XVIII do art. 21, que compete à União:  

“Planejar e promover a defesa permanente contra as calamidades 

públicas, especialmente as secas e inundações”. 

O inciso III do art. 2º da Lei nº 9.433/1997, dispõe, dentre os objetivos da Política Nacional 

de Recursos Hídricos:  

“A prevenção e a defesa contra eventos hidrológicos críticos de origem 

natural ou decorrentes do uso inadequado dos recursos naturais”. 

De acordo com o artigo 4º, da Lei nº 9.984/2000, que dispõe sobre a criação da Agência 

Nacional de Água - ANA, cabe a Agência, dentre outras competências: 

"X - planejar e promover ações destinadas a prevenir ou minimizar os 

efeitos de secas e inundações, no âmbito do Sistema Nacional de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos, em articulação com o órgão 

central do Sistema Nacional de Defesa Civil, em apoio aos Estados e 

Municípios...” 
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Em 02/07/2010, o Governo Federal emitiu a Medida Provisória nº 494/2010, que dispõe sobre 

o Sistema Nacional de Defesa Civil - SINDEC e outras providências, dentre as quais a necessidade 

do mapeamento de áreas de risco. A Medida Provisória foi convertida na Lei nº 12.340, de 

01/12/2010, a qual determina, no § 1º do art. 2º, que: 

“Os Estados e o Distrito Federal deverão encaminhar à Secretaria 

Nacional de Defesa Civil do Ministério da Integração Nacional, no 

prazo de 180 (cento e oitenta) dias da data de assinatura do termo de 

adesão ao Sindec, mapeamento, atualizado anualmente, das áreas de 

risco de seu território e disponibilizar apoio para a elaboração de plano 

de trabalho aos Municípios que não disponham de capacidade técnica, 

conforme regulamento.” 

O Atlas de Vulnerabilidade servirá como ferramenta de planejamento à prevenção de eventos 

críticos e à elaboração de mapas de riscos, conforme os requeridos pela Lei.  

 
2. METODOLOGIA 
 
2.1. Termos e Definições 

Serão utilizadas neste trabalho as definições dadas por Carvalho et al (2007), a saber: 

• Enchente ou cheia: elevação temporária do nível d’água em um canal de drenagem 

devida ao aumento da vazão ou descarga. 

• Inundação: processo de extravasamento das águas do canal de drenagem para as áreas 

marginais (planície de inundação, várzea ou leito maior do rio) quando a enchente 

atinge cota acima do nível máximo da calha principal do rio (ver Figura 4). 

• Planície de inundação, várzea ou leito maior do rio: áreas marginais que recebem 

episodicamente os excessos de água que extravasam do canal de drenagem. 

• Alagamento: acúmulo momentâneo de águas em uma dada área decorrente de 

deficiência do sistema de drenagem. 

• Enxurrada: escoamento superficial concentrado e com alta energia de transporte. 

A Diretiva nº 2007/60/CE do Parlamento Europeu, de 23/10/2007, define inundações como 

um fenômeno natural que não pode ser evitado e as classifica em 3 tipos: 

• De origem fluvial; 
• Repentinas; 
• Urbanas. 
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Figura 4: Situações normal, de enchente e de inundação numa seção transversal de um rio. Fonte: Carvalho et al (2007). 

 

Dessas, as inundações fluviais são as de maior relevância para estudos de escopo regional, 

pois são acontecimentos geralmente associados à escala de bacia hidrográfica, ao passo que as 

demais são usualmente decorrentes de eventos pontuais e possuem menor alcance espacial.  

Segundo Tucci et al (1995), as inundações ainda podem ser separadas em duas categorias, em 

decorrência do processo de formação: 

• Ribeirinhas: ocorrem, principalmente, pelo processo natural no qual o rio ocupa o leito 

maior, em função das chuvas, e em média com tempo de retorno superior a dois anos. 

• Devido à urbanização: originadas devido à impermeabilização do solo, que causa o aumento 

da vazão máxima, a antecipação do pico da cheia e o aumento do volume de escoamento 

superficial. 

Para os fins deste trabalho, a vulnerabilidade será definida como o dano potencial em função 

da freqüência e da magnitude do evento e dos impactos decorrentes. 

 
2.2. Escopo 

No escopo do Atlas serão considerados os eventos que acarretam as cheias ribeirinhas ou de 

origem fluvial e as enxurradas, e abrangerá as bacias hidrográficas localizadas no território 

nacional.  

O Atlas será desenvolvido nas etapas abaixo relacionadas, as quais terão metodologia e 

produtos próprios: 

• Trechos Inundáveis; 

• Vulnerabilidade dos Trechos Inundáveis; 

• Áreas Críticas. 

A representação espacial dos resultados seguirá a hidrografia em uso pela ANA, elaborada 

pelo IBGE, na escala ao milionésimo. A escolha da escala se deve ao fato de poder proporcionar 

uma visão adequada do território ao planejamento tanto em nível nacional quanto estadual. 
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2.3. Trechos Inundáveis 

O objetivo desta etapa é conhecer a distribuição geográfica das ocorrências de inundações nos 

principais rios brasileiros, ou seja, fornecer um retrato dos eventos ocorridos em um determinado 

espaço de tempo. 

O levantamento de dados se dará em todas as Unidades da Federação, por meio de painéis de 

entrevistas com os órgãos gestores de recursos hídricos e a Defesa Civil estaduais, além de outros 

que tenham atuação relevante ao tema de inundações. A título de exemplo, no Estado do Piauí 

foram reunidos a Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, a Defesa Civil, o Corpo de 

Bombeiros Militar, a Prefeitura de Teresina, a Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais – 

CPRM, a Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – CHESF e o Departamento Nacional de 

Obras Contra as Secas – DNOCS. 

Em cada Estado o órgão gestor de recursos hídricos coordenará o processo de identificação 

dos trechos inundáveis, com o apoio dos demais participantes, sendo instruídos a marcar, em um 

mapa com a hidrografia ao milionésimo, os trechos onde ocorrem inundações, como mostra a 

Figura 5, que apresenta os trechos inundáveis identificados pelo Estado do Paraná. 

Nesta etapa também serão feitas avaliações qualitativas para a estimativa da freqüência da 

ocorrência das inundações e do grau de impactos decorrentes, o que será explicado no próximo 

item. O geoprocessamento dos mapas resultantes ficará a cargo da ANA. 

 

 
Figura 5: Trechos inundáveis identificados pelo Estado do Paraná. 
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2.4. Vulnerabilidade dos Trechos Inundáveis 

O objetivo desta etapa é estimar a vulnerabilidade dos trechos inundáveis dos rios a partir de 

uma avaliação qualitativa da frequência das inundações e do grau dos impactos decorrentes. 

A freqüência das inundações será classificada nos seguintes intervalos: 

• Alta: ocorrem cheias em intervalos inferiores a 5anos; 

• Média: ocorrem cheias em intervalos entre 5 e 10 anos; 

• Baixa: somente ocorrem cheias em intervalos superiores a 10 anos. 

A Figura 6 ilustra um esboço da freqüência de inundações feitas para o Pernambuco. 

 

 
Figura 6: Esboço preliminar da frequência de inundações em Pernambuco. O mapa final está em curso, sob a 

coordenação da Agência Pernambucana de Águas e Clima – APAC. 
 

A estimativa dos impactos será definida em função da ocorrência de danos à vida e às 

propriedades e da interrupção dos serviços públicos e privados, sendo classificada nos intervalos 

definidos na Figura 7. 

 

 
Figura 7: Classes de grau dos impactos das inundações para um trecho de rio. 
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A vulnerabilidade será definida para cada trecho de rio identificado como inundável, em 

função da freqüência e impactos das inundações, de acordo com a chave ilustrada na Figura 8. 

 

 
Figura 8: Chave para determinação da vulnerabilidade a inundações em um trecho de rio. 

 

2.5. Áreas Críticas 

Nesta etapa, deseja-se identificar, a partir dos dados e mapas produzidos nas etapas anteriores, 

a relação de áreas críticas à ocorrência de inundações, seja pela alta exposição ao evento, seja pela 

falta de preparo para o seu enfrentamento. 

Será realizada uma classificação das áreas críticas, em função de sua vulnerabilidade e, para 

cada área, se fará uma descrição sintética dos condicionantes naturais e antrópicos que definem a 

vulnerabilidade no local. A partir desta síntese, serão recomendadas ações de prevenção, 

preferencialmente na forma de medidas não estruturais, como as abaixo: 

• Adequação da rede telemétrica da ANA e dos Estados; 

• Modelos de previsão de vazões; 

• Sistemas de alerta hidrológico; 

• Cartas de zonas de inundação; 

• Cartas de risco de inundação; 

• Sistemas de previsão meteorológicos. 

 

2.6. Armazenamento e apresentação dos resultados 

Os dados coletados nos painéis de entrevistas nos Estados serão digitalizados em um sistema 

de informações geográficas e incorporados ao Sistema Nacional de Informações sobre Recursos 

Hídricos – SNIRH, sob responsabilidade da ANA. 

Vulnerabilidade
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Alto impacto e 
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frequênciade 
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Médio impacto e 
alta frequênciade 

inundações.

Média

Médio impacto e 
frequênciasmédia 

e baixa de 
inundações; ou

Baixo impacto e 
alta frequênciade 

inundações.

Baixa
Baixo impacto e 
frequênciasmédia 

e baixa de 
inundações.
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Os mapas e informações gerados serão disponibilizados para consulta em um portal da web 

desenvolvido para este fim, onde se prevê a possibilidade de consulta por bacia ou Estado e a 

visualização dos atributos de freqüência, grau de impacto e vulnerabilidade para cada trecho 

identificado como inundável. 

 
3. CONCLUSÕES 
 

O Atlas encontra-se em execução pela ANA, tendo sido iniciado pela Região Nordeste e os 

Estados do Paraná e de Minas Gerais. Até o momento da edição deste artigo, já haviam sido 

concluídos os mapas do Ceará e do Paraná. 

Dos painéis de entrevistas nos Estados, e mesmo dos resultados já obtidos, pode-se observar 

que os objetivos deste projeto têm sido alcançados satisfatoriamente. Os trechos identificados como 

inundáveis não se limitam apenas às áreas urbanas, embora, como seria de se esperar, o grau dos 

impactos seja maior em áreas urbanas.  

As próximas etapas de trabalho, após o geoprocessamento e a emissão de mapas para cada 

Estado, contemplam a remessa dos mapas aos Estados para verificação e a elaboração de um mapa 

das ocorrências de inundações e enxurradas registradas pela Defesa Civil nos municípios, a fim de 

se proceder à validação do mapa de vulnerabilidade. Por fim, ocorrerá a publicação dos resultados 

finais na Web. 

Concluí-se que o desenvolvimento do Atlas de Vulnerabilidade às Inundações trará benefícios 

à sociedade brasileira, por reunir, de forma sistematizada, informações sobre a ocorrência e 

impactos das inundações no país, por ser um guia para as políticas públicas de prevenção e controle 

de desastres naturais, de recursos hídricos e de infraestrutura e ser indicativo para as medidas de 

prevenção e controle de inundações a serem tomadas pelos gestores das bacias 
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