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EVENTOS DE INUNDAÇÕES URBANAS: ANÁLISE DA TENDÊNCIA EM 

ÁREAS DE VÁRZEA NA BACIA DO RIBEIRÃO ARRUDAS - MG 

Lohanne de Souza Ferreira Freitas 1 & Luciana Peixoto2 

 
RESUMO – Estudos hidrológicos em bacias hidrográficas auxiliam a compreender a maneira como 
os processos de urbanização podem influenciar os eventos de inundações. Este trabalho analisou a 
tendência das áreas de várzea à ocorrência de eventos de inundações, na bacia hidrográfica do 
Ribeirão Arrudas, por meio da caracterização e avaliação dos aspectos fisiográficos e dos índices 
morfométricos, além de verificar as características inerentes à própria bacia associada aos registros 
das áreas sujeitas à inundação. Características da área de estudo, como hidrografia, principais 
córregos, classificação da hierarquia de rede fluvial de drenagem, declividade, hipsometria, tipos de 
solo, tipos de cobertura vegetal, de uso e ocupação do solo, e áreas de risco de inundação, foram 
mapeadas com a utilização do software ArcGis. Verificou-se que a bacia, com área de 228,37 km2 e 
perímetro de 83,8 Km, é alongada e de contorno irregular, textura topográfica grosseira com o 
predomínio de relevo ondulado a suave ondulado. Assim, constatou-se que a bacia é pouco sujeita a 
eventos de inundações, ou seja, as inundações não tendem a ocorrer majoritariamente devido às 
características inerentes à própria bacia, mas devido às intervenções antrópicas. 
 
ABSTRACT – Hydrologic studies on watersheds help understanding how urbanization processes 
can influence flood events. This paper analyzed the tendency of flood events on lowland areas, on the 
Ribeirão Arrudas watershed, through characterization and evaluation of physiographic aspects and 
morphometric indexes, in addition to verifying the characteristics inherents to the shed itself 
associated to records of areas subject to flooding. Characteristics of the studied area, such as 
hydrography, main streams, classification of the drainage network hierarchy, slope, hypsometry, soil 
types, vegetation cover, land use and occupation and flooding risk areas were mapped using the 
software ArcGis. It was verified that the watershed of 228,37 km² of area and 83,8 km of perimeter 
is elongated, has irregular contour, coarse topographic texture with a predominance of wavy to 
smoothly wavy relief. Thus, It was verified that the watershed is not really subject to flood events, 
that is, flooding tends to occur due to human intervention and not because of the characteristics 
inherents of the shed itself. 

 
Palavras-Chave – Índices morfométricos. Características fisiográficas. Recursos hídricos.  
 

INTRODUÇÃO 

A bacia hidrográfica é uma área natural de captação das águas precipitadas que escoam até o 

exutório, sendo constituída por um conjunto de superfícies topográficas e redes de drenagem que se 

originam da confluência das águas que escoam. As águas precipitadas tendem a infiltrar-se nos solos 

e a escoar sobre as superfícies do terreno. Durante o escoamento pode ocorrer o transporte de resíduos 
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sólidos e carreamento de sedimentos devido à erosão do solo, ocasionada pelo impacto das gotas de 

chuva e velocidade das águas sobre a superfície sem vegetação (TUCCI, 2015). 

Segundo Canholi (2014), devido ao crescimento populacional tem-se um aumento de áreas 

urbanizadas e de parcelamento do solo, com o desmatamento da vegetação e a impermeabilização do 

solo. Geralmente, a urbanização é acelerada e os sistemas de drenagem não são considerados nos 

planejamentos de expansão urbana. Assim, a dinâmica das bacias hidrográficas acaba sendo afetada 

pelo uso e ocupação do solo, que leva a alteração na quantidade de água que será infiltrada, para 

recarga das águas subterrâneas, e na quantidade de água que irá escoar superficialmente.  

Como a urbanização deu-se a partir de zonas próximas aos cursos d’água, devido à necessidade 

de interação da população com os recursos hídricos para suprir suas necessidades, teve-se uma 

elevada ocupação de áreas no fundo de vales. E estas áreas são sazonalmente sujeitas a alagamentos 

em períodos de chuva intensos e/ou em curto período de tempo. Com o crescimento das cidades veio 

a necessidade de abertura de vias para o tráfego e para a construção de residências e comércios, além 

de retificações e canalizações a céu aberto dos cursos de água, ou o seu encerramento em galerias, 

modificando os meandros e os relevos. Essas modificações ocasionam na aceleração do escoamento 

e elevação dos picos de vazão, levando a um aumento da quantidade e intensidade de eventos de cheia 

(CANHOLI, 2014). 

As inundações são fenômenos naturais e periódicos, em que o leito maior dos cursos d’água, 

também denominado como planície de inundação, é utilizado para a passagem de grandes volumes 

de água. Entretanto, com a ocupação dessas áreas pela população, no período de elevação do nível 

das águas até seu transbordamento, podem ocorrem diversos prejuízos materiais e, ainda, coloca em 

risco a vida da população local (DEP/IPH, 2005). Então, quando uma inundação causa danos à 

população, o fenômeno deixa de ser natural e é considerado um desastre (ATLAS BRASILEIRO DE 

DESASTRES NATURAIS, 2013).  

 

OBJETIVO 

O objetivo principal desta pesquisa é avaliar as características fisiográficas e comparar os 

índices morfométricos da bacia hidrográfica do Ribeirão Arrudas para analisar a tendência das áreas 

de várzea a eventos de inundações. 

 

METODOLOGIA 

A metodologia proposta baseia-se na estruturação geral apresentada por Santos (2004), como 

fases e procedimentos metodológicos em planejamento ambiental, conforme fluxograma apresentado 

na Figura 1. 
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Figura 1 – Estrutura metodológica. Fonte: Adaptado de Santos (2004). 

 

A área de estudo é a bacia hidrográfica do Ribeirão Arrudas, que abrange parte de Belo 

Horizonte, Contagem e Sabará, em Minas Gerais (Figura 2). Os principais cursos d’água são: Ribeirão 

Arrudas, Córrego do Barreiro, Córrego do Jatobá e Córrego Ferrugem (CBH RIO DAS VELHAS, 

2016). 

As informações para caracterização física da bacia, como área, perímetro e comprimento dos 

cursos d’água, foram obtidas por meio de arquivos shapefile do site da Infraestrutura de Dados 

Espaciais do Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (IDE-Sisema). E as prefeituras 

dos três municípios forneceram arquivos shapefile e listagem de áreas sujeitas às inundações definidas 

pela Defesa Civil. A compilação e tratamentos desses dados foram realizados no software ArcGis. 
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Figura 2 – Localização da Bacia Hidrográfica do Ribeirão Arrudas. Fonte: Elaboração própria (2019). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os resultados foram separados em caracterização e avaliação da fisiografia e morfometria da 

área de estudo, e em análise integrada: sobreposição das características da bacia e área de inundação.  

 

Caracterização e avaliação da fisiografia e morfometria da área de estudo 

Os índices morfométricos e os parâmetros fisiográficos quando avaliados isoladamente não 

podem afirmar a ocorrência ou não de inundações, porém, quando analisados em conjunto, podem 

apontar a tendência ou não de acontecimentos destes eventos. Assim, na 1ª etapa do diagnóstico, com 

o auxílio das características fisiográficas da área de estudo registradas em mapas, determinaram-se 

os índices morfométricos da bacia conforme suas características (Quadro 1), que serão apresentados 

em concomitância com as avaliações (2ª etapa do diagnóstico) de cada um dos parâmetros estudados; 

bem como com a literatura acerca do tema para interpretação dos resultados obtidos. 

Em estudos de regiões com características climáticas e precipitações semelhantes entre si 

percebe-se que quanto maior a área de drenagem maiores são as vazões de escoamento. E em bacias 

com formas estreitas e alongadas que apresentem contorno irregular, o escoamento se apresentará 

mais distribuído ao longo do tempo, então os valores do fator de forma (Kf) serão baixos e podem 

indicar uma menor tendência a eventos de cheia. Já o índice de compacidade Kc e o índice de 

circularidade 𝐼  mais próximo de 1 podem indicar uma maior tendência para ocorrência de cheias na 

bacia (HIPÓLITO e VAZ, 2017), pois estão propícios à forma circular.  
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Quadro 1 – Índices morfométricos da bacia. 
Características  Parâmetros Determinação Resultados Avaliação 

Geométricas 

Área de drenagem Software 
ArcGis 

A = 228,37 Km² 
Ausência de intervalo de referência 

Perímetro P = 83,8 Km 

Forma 
da 

bacia 

Fator de 
forma 𝐾 =

A

L
 𝐾 = 0,12 Referência: entre 0 e 1. 

Bacia estreita e longa 
Pouco 

sujeita a 
inundações 

Índice de 
compacidade 

𝐾  =  
0,282 𝑃

√A
 𝐾  =  1,56 

≥ 1 
Bacia alongada 

Índice de 
circularidade 𝐼 =

12,57 A

P²
 𝐼 = 0,41 

Referência: entre 0 e 1. 
Bacia alongada 

Índice de rugosidade 𝐼𝑅 = 𝜆H 𝐼𝑅 = 1,42 Ausência de intervalo de referência 

Padrão de drenagem 
Christofoletti 

(1974) Dendrítio 
Predomínio de rochas 

sedimentar que são porosas 
e acumulam água 

Pouco 
sujeita a 

inundações 

Rede de 
drenagem 

Comprimento do rio 
principal 

Software 
ArcGis 43,41 Km 

Maior em bacias alongadas 
Strahler (1964) apud Souza 

(2005) 

Pouco 
sujeita a 

inundações 
Hierarquia dos canais 

de drenagem 
IDE-Sisema 

(2019) 5ª ordem Ausência de intervalo de referência 

Comprimento total dos 
canais 

Software 
ArcGis 396,5 Km Ausência de interval de referência 

Densidade de 
drenagem   

𝜆 =
1

𝐴
𝑙  

𝜆 = 1,74 𝐾𝑚  
   Referência: entre 0,5 a 

3,5 Km-1 
Baixa 

Pouco 
sujeita a 

inundações 
Percursor médio sobre 

o terreno 𝐿 =
1

2𝜆
 𝐿 = 0,29 𝐾𝑚 Ausência de intervalo de referência 

Textura da topografia 

Silva (2007): 
log 𝑇𝑡 =

0,219649 +
1,115 log 𝜆 

Tt = 0,49 é < 4 
 

França (1968): 
Grosseira 

Maior espaçamento entre 
os cursos d’água – estágio 
recente do ciclo de erosão 

Pouco 
sujeita a 

inundações 

Coeficiente de 
manutenção 

𝐶𝑚 =
1

1000 𝜆
 

 
Schumm (1956) 

5,75 x 10  
𝐾𝑚 /𝐾𝑚 

Área muito pequena para a 
manutenção de 1 metro de 

canal de escoamento 
permanente – bacia pouco 

degradada 

Pouco 
sujeita a 

inundações 

Relevo 

Declividade 
EMBRAPA 

(1979) 

Predomínio de 
relevo ondulado 

e suave 
ondulado 

Baixa velocidade do 
escoamento superficial 

Pouco 
sujeita a 

inundações 

Hipsometria 
IDE-Sisema 

(2019) 

696 m – 1510 m 
 

Amplitude de 
814 m 

Predominância de média e 
baixa altitude 

Pouco 
sujeita a 

inundações 

Fonte: Elaboração própria (2019). 

 

Um baixo índice de rugosidade indica pouca variação no relevo e define um baixo risco de 

degradação da bacia e, consequentemente, um menor risco a inundações (EMBRAPA, 2012). Porém, 

devido à ausência de intervalo de referência para avaliar o índice obtido é necessário verificar os 

índices associados: declividade, hipsometria, tipo de solo, uso e ocupação do solo, cobertura vegetal. 

Já o padrão de drenagem refere-se à disposição espacial dos cursos d’água.  O tipo dendrítico possui 

forma similar a uma árvore e ocorre em áreas de rochas sedimentar homogêneas (LIMA, 2008).  

O Ribeirão Arrudas, curso d’água principal da bacia em estudo, é o mais extenso e está 

localizado na parte mais baixa da bacia, por isso, deve-se verificar a sua capacidade em receber e 
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escoar toda a água que chega até ele. Além disso, é classificado como de 5ª Ordem, a maior ordem 

obtida por meio da análise hierárquica de classificação dos canais de drenagem. 

O comprimento total dos canais é importante para o cálculo da densidade de drenagem e 

avaliação da contribuição da rede de drenagem para o exutório da bacia. Quanto mais cursos d’água 

há em uma bacia, mais rápido pode ser o escoamento das águas, que dificulta o escoamento das cheias 

(MORISAWA, 1962 apud SOUZA, 2005). A densidade de drenagem 𝜆 obtida é considerada baixa, 

uma vez que o valor se aproxima mais do valor de 0,5 Km-1. Bacias que possuem alta 𝜆 geralmente 

possuem uma rápida concentração de cheias (PATTON e BAKER, 1976 apud SOUZA, 2005). Então, 

para essa bacia infere-se que não haverá rápida concentração de cheias. Além disso, uma bacia com 

𝜆 alto e 𝐿  baixo é caracterizada como bem drenada, em que seu escoamento superficial é mais 

significativo que a infiltração da água. Levando-se em conta que a bacia é urbanizada e possui muitas 

áreas impermeabilizadas, o que contribui ainda mais para o escoamento superficial, pode-se inferir 

que a bacia é bem drenada, apesar de ter apresentado valores baixos de 𝜆 e 𝐿 .  

A classificação grosseira para a textura de topográfica indica que a bacia está nos estágios 

iniciais ou recentes do ciclo de erosão e, portanto, necessita ser monitorada para evitar que a textura 

passe para fina, que indicará os estágios de maturidade onde o relevo é mais acentuado e mais propício 

aos processos de erosão (SMITH, 1950 apud FREITAS, 1952). Já o coeficiente de manutenção deve 

ser acompanhado ao longo do tempo para verificar se o valor está aumentando ou se mantendo 

constante, influenciando no grau de degradação da bacia, que poderá afetar o escoamento das águas. 

Em relação ao relevo, quanto maior o declive do terreno maior será a velocidade do escoamento 

superficial, que contribui para a ocorrência de cheias (HIPÓLITO e VAZ, 2017). E a hipsometria é 

importante na análise da energia do relevo, uma vez que em altitudes mais baixas, uma grande 

quantidade de energia é absorvida e usada na evaporação da água (CASTRO JUNIOR, 2001 apud 

EMBRAPA, 2012). Entretanto, não se pode afirmar que a grande quantidade de energia usada nas 

altitudes mais baixas é suficiente para evaporar grande parte das águas e ocasionar em sua diminuição. 

A bacia possui três tipos de solo, segundo dados da Fundação Estadual de Meio Ambiente – 

FEAM (IDE-Sisema, 2019), sendo: área urbana, argissolo vermelho-amarelo distrófico que aparece 

em menor proporção com presença de minerais de grau de intemperização lento, e o neossolo litólico 

distrófico com relevo mais dissecado ou íngreme e o solo pouco desenvolvido. E os tipos de cobertura 

vegetal presentes na bacia, segundo dados do Instituto Estadual de Florestas – IEF: campo que possui 

cobertura vegetal pobre, campo rupestre que possui menor representatividade e são encontradas em 

trechos de afloramentos rochosos, e floresta estacional semidecidual montana que está localizada em 

ambientes com características do semiárido. E, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística - IBGE, para os anos 2000, 2010 e 2012 (IDE-Sisema, 2019), o uso e ocupação do solo 
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são identificados como: área artificial que são predominantes e permaneceram praticamente com a 

mesma quantidade de área nos três anos; pastagem natural em altitude mais elevada ao sul da bacia 

para os 3 anos, com vegetação campestre presentes em menor proporção; e mosaico de agropecuária 

com remanescentes florestais, que apresentaram um aumento de área de 2000 para 2010. 

 

Análise integrada: sobreposição das características da bacia e área de inundação  

Na 3ª etapa do diagnóstico analisaram-se em conjunto as características qualitativas da bacia e 

as áreas com risco de inundações, mapeadas nos municípios. Na Figura 3 apresenta-se a sobreposição 

das áreas de risco de inundação com os principais cursos d’água e as áreas artificiais e naturais. 

 
Figura 3 – Mapa das áreas de risco de inundação em relação à localização dos principais cursos d’água e das áreas 

artificiais e áreas naturais da Bacia do Ribeirão Arrudas. Fonte: Elaboração própria (2019). 
 

As manchas de inundações mais representativas estão a sudoeste de Belo Horizonte-BH. E 

todos os cursos d’água principais estão majoritariamente em áreas artificiais, com registro de áreas 

de risco de inundação em alguma parte de sua extensão. Destaca-se que os dados de Contagem não 

foram apresentados, pois a Defesa Civil ainda está realizando o levantamento em bases cartográficas. 

Entretanto, é visível na divisa de Contagem com BH há a presença de risco de inundação, referente 

ao “Córrego Ferrugem”, que foi mapeada pela prefeitura de BH devido à abrangência de inundação 

que atinge o município. 

Realizou-se outra análise com a sobreposição das áreas de risco de inundação em relação à 

ordem dos cursos d’água da bacia (Figura 4). Segundo Boese e Tomalack (2013), quanto menor a 

ordem dos rios, menor a tendência de inundações na bacia. Entretanto, observou-se que as áreas com 
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risco de inundação deste estudo ocorrem em todas as ordens. Assim, infere-se que esta análise não se 

adequa bem a bacias urbanizadas, devido às alterações das condições naturais que modificam o 

comportamento esperado na análise isolada da classificação hierárquica. 

 
Figura 4 – Mapa das áreas de risco de inundação em relação à ordem dos cursos d’água e das áreas artificiais e áreas 

naturais da Bacia do Ribeirão Arrudas. Fonte: Elaboração própria (2019). 
 

A próxima análise refere-se à sobreposição das áreas de risco de inundação em relação ao tipo 

de relevo da bacia por meio da porcentagem de declividade do terreno (Figura 5).  

 
Figura 5 – Mapa das áreas de risco de inundação em relação a declividade da Bacia. Fonte: Elaboração própria (2019). 
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Nas áreas com pouca declividade, no relevo plano ao ondulado, há maior registro de áreas de 

risco à inundação. Constata-se que o Córrego Ribeirão Arrudas recebe mais água do sul e leste de 

BH, região da maioria dos corpos hídricos e com maior velocidade de escoamento devido às maiores 

declividades. 

Na sobreposição das áreas de risco de inundação com a hipsometria (Figura 6), para BH 

percebe-se que as áreas com mais risco à inundação são de baixa altitude (cor branca). E para Sabará 

todas essas áreas estão em altitudes baixas (cor branca). Já Contagem, se houvesse o registro 

georreferenciado dessas áreas elas estariam na região com média baixa altitude. 

 
Figura 6 – Mapa das áreas de risco de inundação em relação à hipsometria da Bacia. Fonte: Elaboração própria (2019). 

 

CONCLUSÕES 

Estudos sobre o comportamento das águas nas bacias são relevantes e podem contribuir para 

mudanças nos tradicionais processos de planejamento urbano e ambiental de drenagem dos recursos 

hídricos. Geralmente, os municípios não possuem planos de ação preventiva a eventos de inundação 

e/ou planos de manutenção contínua dos sistemas de drenagem já implantados, e quando o possuem 

atuam pontualmente. É preciso o incentivo e ações dos órgãos governamentais para desenvolver mais 

pesquisas que visem à compreensão dos fatores que ocasionam as inundações. Assim, poderão atuar 

com projetos mais embasados e que trabalhem a prevenção dos eventos naturais, e não na sua 

remediação, correção ou manutenção corretiva após as inundações. 

Com os resultados obtidos por meio a análise das características fisiográficas e morfológicas 

inerentes à própria bacia infere-se que esta é pouco sujeita a eventos de inundações. Entretanto, 
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considerando que as inundações têm ocorrido na região, compreende-se que as intervenções 

antrópicas, como o desmatamento e impermeabilização do solo, presença de resíduos sólidos nas 

redes de drenagem, dimensionamento inadequado das redes de drenagem, são alguns fatores que 

favorecem e contribuem para os eventos de inundação. Assim, para a bacia deste estudo pode-se 

pontuar o uso/ocupação do solo e o comportamento político/administrativo como possíveis razões 

que levam a ocorrência das inundações. Além disso, devido a divergência entre os resultados obtidos 

e o que realmente ocorre na região, interpreta-se que as características fisiográficas e os índices 

morfométricos são indicados para estudos em bacias pouco urbanizadas. 
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