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MODELAGEM HIDROLÓGICA E HIDRÁULICA PARA SIMULAÇÃO DE 

INUNDAÇÕES EM UMA BACIA HIDROGRÁFICA NA ÁREA URBANA DO 

MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA- MG 

Celso Bandeira de Mello Ribeiro 1 & Ricardo Neves de Souza Lima 2 

RESUMO – As inundações em áreas urbanas são ocorrências freqüentes e provocam geralmente 

danos ambientais, materiais e econômicos. A previsão destes eventos, através de simulações 
computacionais e técnicas de geoprocessamento, representa uma ferramenta importante para os 
gestores públicos na adoção de medidas estruturais e emergenciais que objetivem a redução dos 

riscos por meio do planejamento territorial. Com o objetivo de simular áreas inundáveis através de 
modelagem hidrológica e hidráulica na bacia hidrográfica do córrego Humaitá, no município de 

Juiz de Fora, foram utilizados o pacote computacional HEC-GeoRAS/HEC-RAS e técnicas de 
geoprocessamento no SIG ArcGIS®. Foram calculadas as vazões máximas para diferentes períodos 
de retorno em seções de controle ao longo dos córregos Humaitá e Milho Branco utilizando o 

método racional modificado. Estas informações serviram como parâmetro de entrada para a 
simulação hidráulica através do software HEC-RAS para a geração das manchas de alagamento. As 

áreas mais afetadas pelas inundações simuladas foram as áreas de mata e pastagens, porém foram 
obtidas manchas de inundação significativas em áreas densamente urbanizadas, o que pode 
representar um sério risco a segurança da população e às estruturas existentes nestas áreas.       

ABSTRACT – Floods in urban areas are frequent occurrences and often cause environmental, 
materials and economic damage. The prediction of these events through computer simulations and 

GIS techniques represents an important tool for policy makers in the adoption of emergency and 
structural measures aimed at reducing risks through planning. In order to simulate flooded areas 
through hydrologic and hydraulic modeling in river basin Humaitá in the municipality of Juiz de 

Fora, were used the computer package HEC-GeoRAS/HEC-RAS and GIS techniques in ArcGIS®. 
Were calculated the maximum flows for different return periods in control sections along Milho 

Branco and Humaitá streams using the modified rational method. This information served as input 
parameter for the hydraulic simulation through HEC-RAS software to generate patches of flooding. 
The most affected areas by the simulated flood areas were forest and grassland, but were obtained 

patches of flooding in densely urbanized areas, which may represent a serious risk the safety of the 
population and existing structures in these areas 
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1. INTRODUÇÃO 

A inundação urbana é uma ocorrência tão antiga quanto as cidades ou qualquer aglomerado 

urbano. A inundação ocorre quando as águas dos rios, riachos, galerias pluviais saem do leito de 

escoamento devido a falta de capacidade de transporte de um destes sistemas e ocupa áreas onde a 

população utiliza para moradia, transporte (ruas, rodovias e passeios), recreação, comércio, 

indústria, entre outros. 

Estes eventos podem ocorrer devido ao comportamento natural dos rios ou ampliado pelo 

efeito de alterações produzidas pelo homem na urbanização pela impermeabilização das superfícies 

e canalização dos rios. 

De acordo com Tucci e Bertoni (2003) o crescimento urbano desordenado configura-se como 

um dos principais fatores associados à ocorrência de inundações. Este processo ocorre devido à 

falta de controle do espaço urbano produzindo efeito sobre a infra-estrutura de água: abastecimento, 

esgotamento sanitário, drenagem urbana e resíduos sólidos.  

Verifica-se, de um modo geral, que o processo de ocupação e urbanização ocorre 

espontaneamente, e nas áreas de baixa renda e de periferia o processo se dá de forma irregular ou 

clandestina, em decorrência de vários fatores. 

A cidade de Juiz de Fora/MG apresenta desde o início de sua urbanização uma forte tendência 

a impermeabilização do solo e a ocupação desordenada nas margens dos rios. Este processo tem 

causado sérios prejuízos materiais às comunidades que vivem nestas áreas e danos às estruturas 

urbanas do município especialmente durante eventos de precipitações intensas típicas do verão no 

sudeste brasileiro. 

O vale do rio Paraibuna, que corta o município de Juiz de Fora no sentido noroeste-sudeste, 

apresenta na porção norte do município planícies aluvionares extensas com declividades mais 

amenas que contribuem para a redução da velocidade do fluxo dos rios (PJF, 2004). Este fator se 

agrava pela presença de superfícies impermeabilizadas que impedem a infiltração eficiente da água 

das chuvas e favorecem o escoamento superficial.  

O resultado deste quadro é a formação de inundações urbanas freqüentes que anua lmente 

causam transtornos e prejuízos à população e aos cofres públicos durante as chuvas de verão. A 

previsão e o mapeamento dos locais de maior susceptibilidade a ocorrência destes eventos torna-se 

de fundamental importância para a locação de obras de drenagem que visem minimizar os efeitos 

negativos das inundações para a sociedade.  

Por isso considera-se de extrema importância para o planejamento urbano a aplicação de 

modelos hidráulicos computacionais que permitam a modelagem e a simulação destes eventos 

através da sistematização dos processos hidráulicos que ocorrem em canais de drenagem naturais ou 

artificiais e a análise de sua interação com as planícies adjacentes.  
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Segundo Gontijo (2007) a distribuição temporal e espacial das precipitações são as principais 

condições climatológicas, que associadas às características físic3as e de cobertura do solo de bacias 

hidrográficas determinam as vazões que fluem nos cursos d’água.  

A previsão de cheia a longo prazo quantifica as chances de ocorrência da inundação em 

termos estatísticos, sem precisar quando ocorrerá a cheia. A previsão a longo prazo se baseia na 

estatística de ocorrência de níveis no passado e permite estabelecer os níveis de enchente para 

alguns riscos escolhidos. 

Neste sentido, visando auxiliar o processo de planejamento de áreas de risco de enchentes no 

município de Juiz de Fora, procurou-se desenvolver neste trabalho simulações hidráulicas e 

hidrológicas para períodos de retorno de 5, 50 e 100 anos, visando identificar as áreas de risco de 

inundação a partir de eventos extremos de chuva, utilizando como área piloto a sub-bacia do 

córrego Humaitá, tributário do rio Paraibuna, que apresenta um histórico de freqüentes episódios de 

inundações no período chuvoso. 

 

2 - MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 - Caracterização da área de estudo 

O município de Juiz de Fora se localiza na mesorregião da Zona da Mata de Minas Gerais 

entre as coordenadas 21° 31’ e 21° 59’ de latitude sul e 43° 08’ e 44° 41’ de longitude oeste, e está 

contido no trecho médio da bacia hidrográfica do rio Paraibuna, pertencente à bacia do rio Paraíba 

do Sul. O Perímetro Urbano do município de Juiz de Fora é drenado por 156 sub-bacias de diversas 

dimensões. Este município se encontra no domínio dos mares de morros florestados (Ab’ Sáber, 

2003), que é caracterizado por apresentar um relevo movimentado com vertentes convexas ou 

côncavo-convexas e planícies meândricas, que eram recobertos, de modo predominante, por 

vegetação de floresta de Mata Atlântica.  

O regime climático da região segundo a classificação de W. Koeppen é o mesotérmico (Cwa) 

com verões quentes e estação chuvosa também no verão. A precipitação média anual é de cerca de 

1500 mm, com os maiores índices mensais no mês de janeiro, com cerca de 298 mm, enquanto que 

a média térmica anual oscila em torno de 18,9ºC. O mês mais quente (fevereiro) possui média 

próxima a 21,7ºC e o mês mais frio (julho), 16,1ºC. 

A área piloto para realização do presente trabalho consistiu na bacia hidrográfica do córrego 

Humaitá (BHCH) localizada na área urbana do município (figura 1). Cabe ressaltar que este 

trabalho compreende uma parte dos estudos de desenvolvimento do Plano de Drenagem do 

Município de Juiz de Fora. 
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Figura 1 – Localização da bacia hidrográfica do córrego Humaitá. 

 

A área da BHCH apresenta altitudes compreendidas entre 673 e 969 metros, sendo que as 

maiores cotas altimétricas do terreno situam-se na porção sul da bacia. Com relação à declividade 

destaca-se a presença de inúmeras elevações com vertentes íngremes por toda a área, enquanto os 

locais mais planos e com menor elevação encontram-se principalmente ao longo da calha dos 

córregos Milho Branco e Humaitá.  

Os principais bairros drenados pela bacia do córrego Humaitá são os bairros Milho Branco, 

Francisco Bernardino, Jardim Natal e Industrial, caracterizados pelo alto adensamento populacional, 

onde predominam residências unifamiliares de baixa e média renda. Estes bairros estão localizados 

próximos aos dois principais córregos que drenam a bacia, onde historicamente são freqüentes os 

episódios de enchentes durante as chuvas de verão.  

 

2.2 - Obtenção das Vazões Máximas nos córregos Humaitá e Milho Branco 

Para a obtenção das vazões máximas nos córregos Humaitá e Milho Branco foi utilizado o 

Método Racional Modificado (Carvalho, 2008), através da equação (1): 

 

*
360

A*i*C
  Q 

 

(1) 
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Onde: 

Q = Vazão máxima de escoamento superficial, m³ s-1; 

C = Coeficiente de escoamento superficial, adimensional; 

i = Intensidade média máxima de precipitação, mm h-1; 

A = Área da bacia de drenagem, ha; 

  = Coeficiente de retardamento (0,278 – 0,0000034*A); 

 

2.2.1 - Coeficiente de escoamento superficial - C  

 O valor do coeficiente de escoamento superficial médio foi obtido através da ponderação do 

tipo de cobertura de uso e solo, declividade do terreno e tempo de retorno de acordo com a tabela a 

seguir (Tabela 1): 

Tabela 1 – Valores do coeficiente de escoamento superficial (C) 

TIPOS DE SUPERFÍCIE 
PERÍODO DE RETORNO (ANOS) 

5 50 100 

ASFALTO / ÁREAS URBANAS 0,77 0,9 0,95 

PASTOS   

Plana, 0 - 2% 0,28 0,37 0,53 

Média, 2 - 7% 0,36 0,45 0,49 

Inclinada, > 7% 0,4 0,49 0,53 

FLORESTA / REFLORESTAMENTO   

Plana, 0 - 2% 0,25 0,35 0,39 

Média, 2 - 7% 0,34 0,43 0,47 

Inclinada, > 7% 0,39 0,48 0,52 

        Fonte: Genovez, 2001. 

 

 Os tipos de cobertura do solo presentes na área de estudo foram identificados e mapeados a 

partir de ortofotos cedidos pela Prefeitura Municipal de Juiz de Fora (PJF). Foram definidas as 

seguintes classes de cobertura: 

 Mata (Vegetação arbóreo-arbustiva); 

 Água (Massas d’água em geral); 

 Área urbana (Residências, arruamento, áreas construídas, etc);  

 Pasto / Solo exposto (Áreas de vegetação rasteira, áreas degradadas ou abandonadas); 

 As classes de declividade foram obtidas no software ArcGIS® a partir do Modelo Digital do 

Terreno disponibilizado pela PJF, sendo definidas as classes de declividade de 0 a 2%; 2 a 7% e 

acima de 7%. 
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2.2.2 - Intensidade média máxima de precipitação - i  

A intensidade média máxima da precipitação para a bacia do córrego Humaitá foi obtido 

utilizando a relação intensidade-duração-frequência da precipitação pluvial através da seguinte 

equação: 

cb)(t

k.T
 i




a

 

 

(2) 

Onde: 

i = Intensidade média máxima de precipitação, mm h-1; 

T = Período de retorno, anos; 

t = Tempo de duração da chuva, min; 

k, a, b, c = Coeficientes de ajustamento específicos para cada localidade. 

 

Os períodos de retorno utilizados para o trabalho foram de 5, 50 e 100 anos. O tempo de 

duração da chuva foi obtido a partir do tempo de concentração (Tc) para diferentes seções de 

controle na bacia, a partir da equação de Ven Te Chow (Carvalho, 2008): 

 

0,64

S

L
 * 5,77 Tc t 










 

 

(3)  (2)  

Onde: 

t = Tempo de duração da chuva, min; 

Tc = Tempo de concentração, min; 

L = Comprimento do talvegue, km; 

S = Declividade média do talvegue, m m-1 

 

 Os coeficientes de ajustamento k, a. b e c foram obtidos pelo software Plúvio (GPRH/UFV) 

para a cidade de Juiz de Fora. 

2.2.3 - Área da bacia de drenagem - A 

A área da bacia de drenagem foi considerada para diferentes pontos nos córregos Humaitá e 

Milho Branco onde foram estimados os valores de vazão máxima para a simulação hidráulica. Para 

isso foi gerado o Modelo Digital de Elevação Hidrologicamente Consistente – MDEHC no SIG 

ArcGIS® onde foi obtido, a partir de técnicas de geoprocessamento, o raster de fluxo acumulado 

para toda a bacia. Em seguida foi determinado o escoamento superficial, a partir do qual foi gerado 
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o raster da drenagem superficial. O valor da área de contribuição de cada pixel da drenagem gerada 

foi determinado através da sobreposição dos rasters de fuxo acumulado e da drenagem supeficial.  

Os pontos escolhidos para estimar a vazão máxima nos córregos Humaitá e Milho Branco 

podem ser observados na figura 2. 

 

Figura 2 – Seções de controle selecionadas para a estimativa das vazões máximas.  

 

2.3 - Simulação Hidráulica para a delimitação de manchas de inundação 

Para a simulação hidráulica da área de estudo foram utilizadas ferramentas computacionais 

para a execução de três procedimentos básicos, a saber: 1) Geração da base de dados de entrada; 2) 

Execução do modelo hidráulico, e 3) Pós-processamento e visualização dos resultados. A geração 

da base de dados foi realizado através do software HEC-GeoRAS no SIG ArcGIS, enquanto a 

execução do modelo e a visualização dos resultados foi  realizada pelo software HEC-RAS.  

O modelo de simulação hidráulica HEC-RAS (Hydrologic Enginnering Center’s River 

Analisys System) foi desenvolvido pelo Corpo de Engenharia do Exército dos EUA (US Army 

Corps of Engineers), e consiste em software stand alone que permite o cálculo hidráulico uni-

dimensional do escoamento permanente e não-permanente em canais naturais e artificiais (USACE, 

2009 e USACE, 2010). Dentre as principais funcionalidades do HEC-RAS destacam-se: 

 Simulação do escoamento permanente unidimensional e pseudo-bidimensional; 

 Simulação do escoamento não-permanente; 

 Análise de transporte de sedimentos e contornos móveis 

O software HEC-GeoRAS também desenvolvido pelo US Army Corps of Engineers consiste 

numa extensão para o SIG ArcGIS, e foi desenvolvido para criar e processar informações geo-
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espaciais para utilização conjunta com o software HEC-RAS, possibilitando gerar os dados 

requeridos para a modelagem hidráulica em canais de drenagem. 

 

2.3.1 – Geração da base de dados de entrada no software HEC-GeoRAS 

Nesta etapa foi utilizado o software HEC-GeoRAS, instalado no SIG ArcGIS, o qual 

possibilitou elaborar o conjunto de dados requeridos para a simulação hidráulica.  

Inicialmente foram gerados arquivos digitais (shapefile), através da ferramenta de criação de 

Layers disponível no HEC-GeoRAS. Estes arquivos foram delimitados utilizando uma base de 

dados digitais disponibilizados pela PJF. 

A delimitação do eixo dos córregos Humaitá e Milho Branco foi realizada considerando o 

eixo de drenagem previamente disponível na base de dados disponibilizados pela PJF e com o apoio 

da identificação do talvegue visualizado sobre o Modelo Digital de Elevação - MDE. 

Em seguida foram obtidas outras informações exigidas pelo modelo, referentes a topologia 

dos arquivos e a extensão total de cada curso d’água, sendo todas as informações armazenadas na 

forma tabular no SIG ArcGIS. 

A delimitação da calha principal foi realizada para distinguir o canal principal das planícies de 

inundação, definindo, dessa forma, o leito menor de cada curso d’água. Foi utilizado como guia 

para a delimitação deste elemento o modelo sombreado do terreno obtido a partir do MDE. Desse 

modo foi possível identificar visualmente os detalhes topográficos das calhas fluviais de interesse. 

Foram delimitadas as Linhas de Fluxo de cada curso d’água considerando o fluxo no talvegue 

do canal e o fluxo sobre o leito maior ao longo das margens, e consistiram em linhas indicando a 

direção do escoamento nestes locais.  

As seções transversais consistiram nos principais elementos para a simulação hidráulica, pois 

a partir delas foram extraídas as cotas de elevação provenientes do MDE para a geração dos perfis 

em cada seção do canal, e também para computar as informações hidrológicas de entrada para a 

posterior simulação no software HEC-RAS. As seções transversais nos córregos Humaitá e Milho 

Branco foram definidos em pontos específicos para a estimativa das vazões de entrada e foram 

delimitadas buscando abranger suas respectivas planícies de inundação, utilizando-se como guia 

para a sua delimitação o MDE com as curvas de nível com eqüidistância de 1 metro.   

Para a avaliação dos fatores de atrito do escoamento nas calhas dos cursos d’água simulados 

foi utilizado o coeficiente de rugosidade de Manning (n). Para sua implementação foi utilizado o 

mapa de uso e cobertura do solo e a ortofoto da área de estudo disponibilizada pela PJF. Os valores 

de Manning foram computados para cada seção transversal, segundo o tipo de cobertura do terreno, 

de acordo com os valores apresentados na Tabela 2. 
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Tabela 2 – Valores médios do coeficiente de Manning utilizados no trabalho. 

Tipo Características Rugosidade média (n) 

Canais de pequeno porte em 

planície (B < 30m) 

Limpos 0,033 

Trechos lentos 0,070 

Canais de grande porte (B > 

30m) 
Seções regulares 0,042 

Planície de inundação 

Área urbana / solo exposto 0,030 

Pastagens 0,030 

Vegetação média (capoeira) 0,050 

Vegetação densa 0,070 

                Fonte: Adaptado de Baptista & Lara (2003). 

 

A inserção dos valores de vazão máxima para os córregos Humaitá e Milho Branco foi 

realizada no módulo de informações de fluxo do HEC-RAS. Foram utilizadas as vazões máximas 

calculadas para os períodos de retorno de 5, 50 e 100 anos. 

 

2.3.2 - Execução do modelo hidráulico e visualização de manchas de inundação no software HEC-

RAS 

A execução da modelagem hidráulica dos cursos d’água considerados neste trabalho foi 

executada no software HEC-RAS utilizando a base de dados previamente gerada.  

No software HEC-RAS foi definido o Sistema Internacional de medidas (SI) em metros para 

todos os arquivos importados, de modo a permitir a visualização do modelo esquemático 

representando a rede de drenagem e os demais elementos em projeção UTM e Datum SAD69, 

assim como para computar os dados de vazão em m³/s. Para a simulação do nível da água nos 

canais foi considerado o regime de fluxo permanente e subcrítico.  

Após o calculo do nível da água em cada curso d’água, foi estimada a extensão das manchas 

de inundação assim como de suas profundidades. Este procedimento foi realizado através da 

ferramenta RAS Mapper disponível no software HEC-RAS, onde foi efetuada a sobreposição do 

nível da água obtido para diferentes períodos de retorno sobre o Modelo Digital do Terreno da 

bacia.  

2.3.3 - Análise de Risco (Predição da Inundação) 

Para a análise de riscos a inundação na bacia do córrego Humaitá a longo prazo foi realizada o 

cálculo da probabilidade (p) de ocorrência de um valor igual ou superior a Qp (vazão ou nível de 

pico) num ano qualquer. O tempo de retorno (T) é o inverso da probabilidade p e representa o 

tempo, em média, que este evento tem chance de se repetir (Tucci, 2007).  



 
XIX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos    10 

 

p

1
T   

(4) 

O risco de ocorrência de uma inundação numa sequencia de anos foi estimado pela seguinte 

expressão: 

n

T

1
11n)p(T, 








  

 

(5) 

onde: 

n = número de anos; 

T = período de retorno ou recorrência (anos); 

p  = probabilidade de ocorrência do envento; 

 

3 – RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 - Vazões Máximas nos córregos Humaitá e Milho Branco  

3.1.1 - Área de contribuição das seções de controle  

O MDEHC gerado para a bacia do córrego Humaitá possibilitou modelar o escoamento 

superficial acumulado sobre o terreno e quantificar a área de contribuição para cada pixel da rede de 

drenagem. Dessa forma foi possível a obtenção da área de contribuição das seções de controle, 

como observado a seguir (tabela 3). 

 

Tabela 3 – Área de contribuição das seções controle. 

Seção de controle Curso d'água 
Área de drenagem 

km² ha 

P 1 Humaitá 24,39 2439,4 

P 2 Humaitá 23,47 2347,1 

P 3 Humaitá 17,85 1785,4 

P 4 Humaitá 13,06 1306,3 

P 5 Humaitá 6,51 651,7 

P 6 Humaitá 4,79 479,6 

P 7 Humaitá 1,27 127,2 

P 8 Milho Branco 3,89 389,0 

P 9 Milho Branco 0,85 85,6 

 

3.1.2 - Coeficiente de escoamento superficial da bacia do córrego Humaitá  

A partir do mapa de uso e cobertura do solo da bacia do córrego Humaitá pode ser 

identificada a predominância de áreas ocupadas por pastagens (45,36%), seguido por áreas de mata 

(32,5%), áreas urbanizadas (21,9%) e corpos hídricos (0,16%). Grande parte das áreas urbanas e de 
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pastagens está localizada na porção jusante da bacia, ocupando áreas APP, o que pode favorecer a 

ocorrência de processos erosivos e a elevação o pico de escoamento das águas pluviais.   

 

Figura 3 – (a) Uso e cobertura do solo na bacia do córrego Humaitá, e (b) Classes de declividade da 
bacia do córrego Humaitá. 

 

Para a área total da bacia do córrego Humaitá, assim como para as bacias hidrográficas das 

seções de controle foram obtidos o coeficiente de escoamento médio para cada período de retorno, 

conforme mostrado na tabela 4. Estes valores foram obtidos pela ponderação do valor de C de cada 

tipo de uso do solo e classe de declividade pela sua área total na bacia em questão. 

 
Tabela 4 – Coeficiente de escoamento (C) médio para a bacia hidrográfica de cada seção de 

controle. 

 

Seção de Controle 

(Bacia Hidrográfica) 

C -médio 

Tempo de retorno 

5 50 100 

P 1 0,465956 0,563813 0,60571 

P 2 0,462142 0,55958 0,601374 

P 3 0,4539 0,55045 0,592009 

P 4 0,452263 0,548617 0,590145 

P 5 0,457442 0,554431 0,596089 

P 6 0,466815 0,564745 0,606608 

P 7 0,464775 0,562323 0,6041 

P 8 0,473265 0,571967 0,614135 

P 9 0,450953 0,546807 0,588269 

 

 

3.1.3 – Vazões máximas de escoamento obtidas para os córregos Humaitá e Milho Branco.  

Os valores obtidos das variáveis de entrada para a equação 2 são apresentadas na tabela a 

seguir (Tabela 5).  

 



 
XIX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos    12 

 

Tabela 5 – Parâmetros obtidos para o cálculo da intensidade média máxima de precipitação. 

Seções de controle Tc - min k a b c 

P 1 221,92 

3000 0,17 23,97 0,96 

P 2 224,68 

P 3 181,91 

P 4 126,84 

P 5 77,59 

P 6 32,50 

P 7 17,27 

P 8 51,03 

P 9 16,48 

 

A partir destes valores foi possível estimar a intensidade média máxima da precipitação (i) 

nas áreas de drenagem das seções de controle e as vazões máximas (Q-máx) para os três períodos 

de retorno. (Tabela 6). 

 

Tabela 6 – Intensidade média máxima de precipitação (i) e vazões máximas de escoamento 

superficial (Q-máx) para cada seção de controle, considerando três períodos de retorno (TR). 

Seção de 

Controle 

TR = 5 TR = 50 TR = 100 

i (mm. H) Q- máx (m³/s) i (mm. H) Q- máx (m³/s) i (mm. H) Q- máx (m³/s) 

P 1 20,09 17,11 29,92 30,83 33,73 37,34 

P 2 19,87 16,17 29,60 29,16 33,37 35,33 

P 3 23,82 14,58 35,48 26,34 40,00 31,94 

P 4 32,12 14,42 47,84 26,05 53,93 31,59 

P 5 46,95 10,72 69,93 19,36 78,84 23,46 

P 6 82,48 14,18 122,84 25,54 138,49 30,93 

P 7 111,55 5,08 166,15 9,16 187,31 11,10 

P 8 62,81 8,89 93,54 15,99 105,46 19,36 

P 9 113,65 3,39 169,26 6,11 190,82 7,42 

 

 

3.2 - Delimitação de manchas de inundação na bacia do córrego Humaitá 

Os dados obtidos através da simulação hidráulica no software HEC-RAS, utilizando as vazões 

máximas calculadas, foram processados sobre o MDE, o que permitiu visualizar a extensão das 

áreas inundáveis e suas respectivas profundidades, sendo convencionado neste trabalho a utilização 

de três cores para representar as áreas de risco para 5, 50 e 100 anos, conforme apresenta a Tabela 7 

a seguir 
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Tabela 7 – Risco de ocorrência de eventos extremos para diferentes períodos de retorno.  
 

Cor 
Tempo de Retorno 

(T) 
Risco Anual (%) 

Risco em 10 
anos (%) 

Risco em 20 
anos (%) 

 5 20 89 99 

 50 2 18 33 

 100 1 10 18 

 

A figura 4 a seguir apresenta a extensão total das manchas de inundação para o trecho 

estudado, assim como as cores associadas aos riscos referentes aos períodos de retorno de 5, 50 e 

100 anos. 

 

 

Figura 4 – Manchas de inundação obtidas através de simulação no software HEC-RAS para os 

períodos de retorno: (A) 5 anos; (B) 50 anos; (C) 100 anos.  
 

 

 

A partir da simulação das áreas alagáveis foram identificados os tipos de uso e cobertura do 

solo com risco a inundações para os três períodos de retorno (tabela 8). 
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Tabela 8 – Proporção das áreas de risco a inundação com relação ao tipo de uso e cobertura do solo. 
 

Classe de uso e 

cobertura do solo 

Área inundada - ha Proporção da área inundada 

TR = 5 TR = 50 TR = 100 TR = 5 TR = 50 TR = 100 

Mata 11,44 12,86 13,27 44,50% 41,30% 40,07% 

Água 0,05 0,06 0,06 0,19% 0,18% 0,17% 

Área urbana 4,29 5,84 6,59 16,69% 18,77% 19,90% 

Pasto / Solo exposto 9,93 12,38 13,19 38,62% 39,75% 39,85% 

Total 25,72 31,14 33,11 100% 100% 100% 

 

Nota-se que a maior parte das áreas de risco a inundação na bacia do córrego Humaitá 

correspondem a áreas cobertas por vegetação, principalmente por matas secundárias (capoeiras) e 

vegetações herbáceas próximos aos cursos d’água. Estas áreas localizam-se em geral em trechos 

pouco urbanizados da bacia, que apresentam o predomínio de sítios e granjeamentos, onde o risco 

social e econômico das enchentes é considerado menor.  

As áreas de pastagem, por ser o tipo predominante de cobertura do solo, possuem 

naturalmente um maior risco de serem inundadas, principalmente quando localizados próximos aos 

cursos d’água, o que favorece também a ocorrência de processos erosivos em suas margens.  

Apesar das áreas urbanas serem relativamente pouco atingidas pelas manchas de inundação  

simuladas na área de estudo, estas são as mais vulneráveis devido aos aspectos sociais e econômicos 

envolvidos. Dessa forma alguns locais foram considerados críticos a ocorrência de inundações pela 

presença de residências e estruturas urbanas. Nas figuras a seguir são mostrados alguns trechos 

críticos onde estão representadas as profundidades relativas das manchas de alagamento simuladas 

para o período de retorno de 100 anos.  
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Figura 5 – Manchas de inundação em área densamente urbanizada no bairro Industrial  
(TR=100 anos) 

 
 

 

  Figura 6 – Manchas de inundação em área urbanizada no bairro Milho Branco.  

(TR=100 anos) 
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  Figura 7 – Manchas de inundação em área esparsamente urbanizada.  
(TR=100 anos) 

 

 

4 – CONCLUSÃO 

A partir do estudo hidrológico apoiado por técnicas de geoprocessamento foi possível estimar 

as vazões máximas nas seções de controle nos córregos Humaitá e Milho Branco em diferentes 

períodos de retorno. Estes dados permitiram desenvolver uma simulação da ocorrência de manchas 

de inundação sob diferentes probabilidades através da modelagem hidráulica dos canais de 

drenagem com uso do software HEC-RAS.     

As informações obtidas revelam a vulnerabilidade à ocorrência de inundações em grande 

parte do trecho estudado, principalmente em áreas densamente urbanizadas, o que representa um 

sério risco a segurança da população e das construções nestas áreas.  

Os resultados demonstraram o grande potencial da integração de técnicas de simulação 

hidrológica, hidráulica e de geoprocessamento no auxílio ao planejamento e gerenciamento de 

recursos hídricos, visando à tomada de decisão dos gestores municipais.  
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