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Resumo – Em um cenário de mudança do clima que vem sendo observado, eventos extremos de 

precipitação tendem aumentar o risco às inundações urbanas. O risco climático compreende as 

componentes de ameaça, exposição e vulnerabilidade, sendo que as inundações constituem uma das 

principais ameaças climáticas em áreas urbanas. O objetivo deste trabalho foi avaliar as três 

componentes do risco, considerando na estimativa da ameaça a não estacionariedade no regime de 

precipitação e sua consequência para o escoamento superficial. A área de estudo foi a Bacia do 

Córrego Ponte Baixa, em São Paulo – SP, com 6,82 km² que, recentemente, passou por projeto de 

canalização do córrego e urbanização da favela em seu entorno. Foram analisados os aspectos 

socioterritoriais da bacia, como o uso e ocupação do solo e a presença de favelas, a densidade 

habitacional e populacional. Para análise da ameaça de inundação, foram calculadas as vazões e 

linhas d’água de projeto, a partir de modelagem hidráulico-hidrológica, realizada na plataforma 

HEC (Hydrologic Engineering Center), para dois cenários de precipitação: 1 - estacionário e 2 - não 

estacionário; e foram simulados os TRs 10, 25 e 100 anos. Embora não tenha sido observado 

transbordamento nos trechos de canal, mesmo considerando a não estacionariedade da precipitação, 

conclui-se que é necessário considerar este fator para os projetos de drenagem urbana e controle de 

enchentes, pois em um cenário futuro espera-se que transbordamentos aumentem em intensidade e 

frequência. 

Abstract – In a climate change scenario, extreme rainfall events lead to an increase of flood risk in 

urban areas. Climate risk comprises three components: hazard, exposure and vulnerability. Floods 

are one of the main climate hazards in urban areas. The main goal of this paper is to evaluate three 

components of risk, considering the non-stationarity behavior of precipitation time series. The case 

study was the Ponte Baixa Brook watershed in São Paulo – SP, with 6,82 km² of drainage area, that 

had recently his course channelized and the favela along the river urbanized.  Socioterritorial 

aspects were considered such as land use, the area occupied by favelas and habitational and 

populational density. The flood hazard was estimated by hydrological and hydraulics simulation 

using HEC Platform (Hydrological Engineering Center). Two scenarios were considered: 1 – 

stationary and 2 – non-stationary; and the 10, 25 and 100-years flood were simulated. Though it 

wasn’t observed an overflow for the channel, even considering the non-stationary of the 

precipitation, it was concluded that this factor should be taken into account in urban drainage and 

flood control projects, once that in a future scenario it is expected that overflows increase in 

intensity and frequency. 

Palavras-Chave – Mudança do Clima. Não estacionariedade. Modelagem Hidráulico-Hidrológica. 
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INTRODUÇÃO 

A mudança climática é caracterizada por uma variabilidade das propriedades do clima em um 

longo período de tempo. O risco climático se refere à probabilidade de ocorrência de eventos 

perigosos e de seus danos consequentes, sendo composto pela ameaça (ou perigo), exposição e 

vulnerabilidade, que interagem entre si formando o risco a algum evento climático (IPCC, 2014). 

A ameaça se refere à probabilidade de ocorrência de um evento com determinada intensidade 

que possa causar prejuízos; a exposição é um parâmetro de proximidade do sistema à ameaça 

iminente, caracterizada por sua localização geográfica; e a vulnerabilidade está relacionada à 

predisposição de um sistema a ser afetado de forma adversa e define a extensão pela qual o sistema 

está suscetível ao prejuízo ou é incapaz de lidar com o perigo (Kazmierczak; Cavan, 2011). Na 

ausência de algumas destas componentes o risco a um determinado evento não é observado 

(Crichton, 2008). 

Uma das ameaças mais comuns observadas em áreas urbanas são suas inundações, que 

ocorrem quando as águas dos rios trasbordam do canal de escoamento devido à falta de capacidade 

de transporte do sistema de drenagem. As mudanças das características das cheias estão fortemente 

influenciadas pelas mudanças na frequência e intensidade das chuvas e dependem do grau de 

saturação do solo e sua capacidade de infiltração (Arnell; Gosling, 2016). 

A estacionariedade de uma série corresponde à invariabilidade nas observações amostrais, em 

um período observado, desconsiderando-se efeitos de sazonalidade. Os sistemas utilizados para 

controlar os recursos hídricos são projetados pressupondo-se algumas hipóteses, entre elas, a 

estacionariedade das séries. Portanto, caracterizada a mudança climática, há a necessidade de 

considerar o comportamento não estacionário dos eventos de precipitação (Coelho, 2014). 

OBJETIVOS 

Este trabalho teve como objetivo central analisar as componentes do risco de inundações 

urbanas: ameaça, vulnerabilidade e exposição, em função da não estacionariedade da precipitação. 

Os objetivos específicos foram de analisar: a componente de ameaça, a partir de simulações 

hidráulico-hidrológicas, considerando as curvas de chuva atuais e as previstas de acordo com a não 

estacionariedade da precipitação; a componente de vulnerabilidade, partindo do uso e ocupação do 

solo local da bacia e da capacidade de resposta a um evento de cheia; e a componente de exposição, 

com base na linha d´água simulada e informações socioterritoriais da bacia, tais como a densidade 

habitacional e populacional. 

Para isso, tomou-se como área de estudo a Bacia do Córrego Ponte Baixa, localizada na Zona 

Sul do Município de São Paulo. Foi analisado o projeto de canalização do córrego Ponte Baixa, 

implantado no contexto do projeto de urbanização da favela instalada em seu entorno. 

Este trabalho foi desenvolvido como parte da Rede de Pesquisa “A dimensão ambiental e as 

infraestruturas na urbanização de favelas”, coordenado pelo Observatório das Metrópoles 

(IPPUR/UFRJ), no Projeto de Pesquisa “Direito à cidade e habitação: um balanço do Programa de 

Aceleração do Crescimento (PAC) – urbanização de favelas”. 

ÁREA DE ESTUDO 

A Bacia do Ponte Baixa está localizada nos Distritos do Jardim São Luís e Jardim Ângela, na 

Zona Sul do Município de São Paulo, com área de drenagem de 6,83 km², tributária ao Rio 

Pinheiros, um dos principais afluentes do Rio Tietê na Região Metropolitana de São Paulo – RMSP. 

O Córrego Ponte Baixa encontra-se canalizado em seção aberta, desaguando na Represa 

Guarapiranga. A bacia é classificada como de ordem 3, constituída por 12 afluentes, entre eles o 

Córrego Itapuquera (São Paulo, 2021). 
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Apesar de a área estar em quase sua totalidade urbanizada, 4,06% do território corresponde à 

reserva da Mata Atlântica e apenas 1,04% à área de proteção aos mananciais. Desta forma a bacia 

encontra-se quase que inteiramente impermeabilizada. Conforme pode ser visto na Figura 1, a área 

possui usos predominantemente residencial, com edificações de baixo, médio e alto padrão, tanto 

vertical como horizontal, sendo grande parte ocupada por favelas. Há também uma parcela de uso 

comercial, de serviço e mistos, equipamentos públicos e alguns terrenos vagos (São Paulo, 2021). 

Figura 1 – Cursos d’água e uso predominante do solo fiscal da Bacia do Ponte Baixa.

 

METODOLOGIA 

Análise da ameaça 

Para a análise da ameaça foram realizadas simulações hidráulico-hidrológicas da bacia, para 

os Tempos de Recorrência (TR) das chuvas de projeto TR 10, 25 e 100 anos. Estas foram 

calculadas considerando os resultados obtidos por Coelho (2014) referentes à não estacionariedade 

das séries de precipitação na Cidade de São Paulo. Foram simulados dois cenários: 1 –  Estacionário 

e 2 – Não estacionário, obtendo-se, desta forma, 6 diferentes vazões e linhas d’água simuladas. 

Simulações hidrológicas 

As chuvas de projeto foram estimadas pela idf do posto do IAG em São Paulo, elaborada em 

1999 e revisada em 2018. Foi considerada a duração da chuva crítica de 2 horas e as precipitações 

obtidas foram discretizadas utilizando o método de Huff 1° Quartil. 

Para a modelagem hidrológica utilizou-se o software HEC-HMS (Hydrological Modelling 

System) e o modelo chuva-vazão SCS (Soil Conservation System) Unit Hydrograph. O primeiro 

parâmetro estimado foi a área das sub-bacias, em ambiente SIG, a partir da divisão da bacia em sub-

bacias, utilizando como critério a topografia local e o sistema viário. Em posse desta informação, 

estimou-se o Curve Number (CN) para cada sub-bacia utilizando-se de tabelas de referência obtidas 

em manual normativo para a região (São Paulo, 2012), em função do tipo de solo e das condições 
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de seu uso e ocupação. O tempo de concentração, definido como o tempo decorrido, desde o início 

da chuva, para que toda a bacia contribua para o exutório, foi calculado pelo método cinemático.  

O modelo utilizado para a propagação da onda de cheia foi o método de Muskingum, definido 

em trechos específicos dos canais principais da bacia. Os valores dos parâmetros K (horas) e x 

(adimensional) de Muskingum foram obtidos, respectivamente, pela estimativa da velocidade média 

de escoamento e a partir de literatura de referência. A topologia da bacia para a simulação está 

apresentada na FIGURA 2. 

Figura 2 – Topologia da bacia para simulação hidrológica.

 

Calibração das simulações hidrológicas 

Os parâmetros CN e tempo de concentração das sub-bacias e os parâmetros K e x de 

Muskingum dos trechos foram calibrados, utilizando eventos de chuva e vazão observados, com o 

objetivo de obter o conjunto de parâmetros que proporcionasse o melhor ajuste dos hidrogramas 

simulados aos observados. As calibrações foram feitas no HEC-HMS, utilizando-se o algoritmo 

SIMPLEX, que procura pelo valor de parâmetro ótimo utilizando o conhecimento adquirido em 

interações feitas previamente e, como função objetivo, foi utilizada a soma dos quadrados residuais. 

Os dados para a calibração foram obtidos a partir do monitoramento realizado pelo SAISP – 

Sistema de Alerta a Inundações de São Paulo. A bacia do Córrego Ponte Baixa dispõe de 

monitoramento, a partir de uma estação pluvio e fluviométrica denominada “Córrego Ponte Baixa – 

Rua Guilherme Valente”, localizado na Rua Guilherme Valente, próximo à Avenida Luiz Gushiken, 

na longitude -46.73297 e latitude -23.66615, e teve sua operação iniciada em Novembro de 2014, 

após a canalização do córrego. 

Nesta seção, o curso d’água está canalizado em seção retangular, de concreto, aberta, com 

capacidade hidráulica estimada de 190,5 m³/s, aproximadamente, considerando-se o escoamento em 

regime permanente. 
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Foram identificados, a partir de notícias de mídia, eventos em que ocorreu o transbordamento 

do córrego, os que foram utilizados para a calibração hidrológica: 19/02/2016: 47mm/1h (TR 3,2 

anos); 10/11/2016: 28mm/7h (TR <1 ano); 30/03/2018 36mm/30min: (TR 3,5 anos); 31/03/2018: 

30mm/30min (TR 2 anos); 6/2/19: 48mm/7h (TR 1,3 anos); 11/3/19 - 76mm/5h: (TR 4,2 anos); 

17/3/2019: 34mm/30min (TR 3,0 anos). Encontra-se em elaboração um artigo com o detalhamento 

do processo de calibração o qual será em breve submetido. 

Simulações hidráulicas 

A análise do traçado da linha d’água e cotas de inundação foi feita com software HEC-RAS 

(River Analysis System), considerando o escoamento em regime permanente gradualmente variado – 

modelo de remanso, em regime misto (crítico e subcrítico). Como condições de contorno utilizou-

se, a montante do trecho, a altura crítica para montante e, a jusante, a altura d’água normal. Os 

dados de declividade, de cota de fundo, base e largura do canal foram extraídos do projeto de 

canalização do Córrego do Ponte Baixa, os quais foram disponibilizados pela Secretaria Municipal 

de Infraestrutura Urbana e Obras (SIURB, 2020). 

A modelagem hidráulica foi realizada considerando-se 18 seções no Córrego do Ponte Baixa, 

e 2 seções em seu afluente, na área de intervenção no bairro Jardim Letícia. O canal tem por 

característica a geometria retangular, em alguns trechos a céu aberto e outros em galerias fechadas. 

Análise da exposição 

A exposição foi analisada a partir da linha de inundação simulada e da quantidade de 

domicílios e população dentro da área de inundação. Para tanto, a densidade habitacional e 

populacional foi considerada por setor censitário e a cota de inundação foi obtida por modelagem 

hidráulico-hidrológica realizada com os softwares HEC-HMS e HEC-RAS.  

Para quantificar os domicílios existentes na bacia foi utilizado o cadastro existente na 

plataforma Geosampa e imagens de satélite do Google Earth, para verificar eventuais novos 

domicílios ainda não cadastrados. Também foram utilizados os dados georreferenciados do 

mapeamento de favelas existente, fruto de pesquisa em curso, o qual ainda não está contemplado no 

cadastro das edificações. 

Já a população foi estimada a partir do Censo 2010 (IBGE, 2010), extrapolada 

estatisticamente para o ano de 2019, considerando o crescimento geométrico. A densidade 

habitacional, em domicílios/área e a densidade populacional, em habitantes/área, foram obtidas 

considerando-se os dados de população, edificação e área dos setores censitários. 

Análise da vulnerabilidade 

Para a análise da componente de vulnerabilidade adaptou-se um coeficiente específico de 

vulnerabilidade com base no proposto por Hora e Gomes (2009), o qual classifica a vulnerabilidade 

à inundação em um coeficiente que varia de 0 a 1, a partir do uso e ocupação do solo na bacia 

somando-se as favelas, uma vez que, na base cadastral do município de São Paulo, são consideras 

16 classificações de uso do solo, mas não é contemplado o mapeamento de favelas. Portanto, para 

que as favelas pudessem ser incluídas nesta análise, os dois dados georreferenciados foram 

agregados em ambiente SIG de forma a obter um melhor panorama do uso e característica das 

ocupações locais. Desta forma, a partir do uso do solo local e da metodologia proposta por Hora e 

Gomes (2009), obteve-se um coeficiente de vulnerabilidade qualificando-a em baixa, média a alta e 

leva em conta a capacidade das tipologias construtivas em responder a um evento de cheia. 

RESULTADOS 

Ameaça de inundação: resultados das simulações e calibrações hidrológicas 
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Conforme ilustrado na FIGURA 2 – Topologia da bacia para a simulação hidrológica, a Bacia 

do Córrego Ponte Baixa foi dividida em 13 sub-bacias e 16 nós para a simulação no HEC-HMS. 

Como a bacia está localizada sobre Argissolo Vermelho, com textura argilosa ou muito argilosa, foi 

adotado, para o cálculo do CN, o grupo hidrológico B (Sartori, 2004). Considerando o tipo de uso e 

ocupação do solo, os valores dos CNs variaram entre 87 e 92 nas sub-bacias, o que demonstra que a 

bacia de fato está bastante impermeabilizada. 

De acordo com o exposto por Coelho (2014), observa-se um aumento das chuvas totais 

observadas para os TR de 10, 25 e 100 anos de 8,4%, 9,4% e 9,5% respectivamente, caracterizando 

um comportamento não estacionário das séries de precipitação observadas. Desta forma, na Tabela 

1 é possível observar as intensidades de chuva de projeto (mm/min) e a precipitação total (mm) para 

a duração de 2h, para ambos os cenários. 

Tabela 1 – Resultado das chuvas de projeto utilizadas para o Cenário 1 e 2. 

Parâmetros Cenário 1 Cenário 2 

Intensidade chuva de projeto (mm/min) 0,6462 0,7683 0,9488 0,6462 0,7683 0,9488 

Precipitação (mm) 77,5 92,2 113,9 84,1 100,6 124,7 

 

Da calibração da simulação hidrológica, os parâmetros de CN também resultaram em valores 

altos, variando entre 81 e 98, o que reforça o acima exposto sobre a alta impermeabilização da 

bacia. O maior valor observado para o tempo de concentração foi de 10,67 min na sub-bacia 09, 

enquanto o menor foi de 3,85 min, após calibração. Já os parâmetros do método de Muskingum de 

propagação da onda de cheia, o K e o x, ficaram dentro do valor proposto pela literatura (Campos, 

2009), onde o K variou entre 0,05 e 0,017, e o x entre 0,19 e 0,29, este último que expressa os 

valores de entrada e saída de cada trecho e quanto mais próximo a 0,50, menor o amortecimento do 

trecho do canal (Campos, 2009). 

Com os parâmetros calibrados, procedeu-se as simulações, obtendo-se as vazões para cada nó 

de simulação. Os hidrogramas simulados estão apresentados na FIGURA 3. 

Figura 3 – Hidrogramas simulados no exutório da bacia do Córrego Ponte Baixa (Nó 16, 6,82 km²) para os 

Cenários: Estacionário – Cenário1 e Não estacionário – Cenário 2, para os TRs 10, 25 e 100 anos. 

 

Observa-se que as vazões máximas simuladas são maiores no Cenário 2 (não estacionário). 

No exutório da bacia, para o Cenário 1 (estacionário) a vazão máxima observada foi de 100,6 m
3
/s, 

128,1 m
3
/s e 169,6 m

3
/s para TR 10, 25 e 100 respectivamente, enquanto para os mesmos TRs no 

Cenário 2, observou-se valores de 112,7 m
3
/s, 144,0 m

3
/s e 190,7 m

3
/s para TR 10, 25 e 100. 
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Ameaça de inundação: resultados das simulações hidráulicas  

A FIGURA 4 mostra os resultados da linha d’água simulada no Córrego Ponte Baixa para os 

Cenários 1 (estacionário) e 2 (não estacionário). Para ambos os cenários, não observaram-se trechos 

de transbordamento. Entretanto, em alguns trechos, especialmente para o Cenário 2 (não 

estacionário), observa-se que a capacidade construída fica no limite para a chuva de TR 100 anos. O 

ponto mais crítico é o localizado no ponto N04, utilizado para a calibração hidrológica, onde 

verifica-se que para chuvas de TR100 a galeria em canal fechado estaria em carga.  

Figura 4 – Linhas d’água simuladas no Córrego Ponte Baixa e seu afluente, Córrego do Jardim Letícia, para TR 

100 anos, nos Cenários: 1 – Estacionário e 2 – Não-Estacionário. 

   

(a) Cenário 1 – estacionário    (b) Cenário 2 – não estacionário 

Exposição à inundação 

A densidade habitacional (dom/ha) na bacia varia entre 27 e 90 dom/ha. A densidade 

populacional na bacia, em termos de hab/ha, extrapolando os dados do Censo 2010 para 2019, com 

crescimento geométrico de 0,55% (SEADE, 2019), resulta em valores de 0 a 455 hab/ha na bacia. A 

exposição à inundação será maior, dentro das áreas de risco de transbordamento, onde for maior a 

densidade habitacional e populacional.  

Os dados de densidade habitacional e populacional foram, então, confrontados com os de 

linha d’água de inundação. Observou-se uma maior exposição do sistema viário nas áreas de 

baixada, em relação à ocupação residencial, notadamente a Avenida Luiz Gushiken. Isto aponta 

que, com relação à exposição, os riscos estariam associados, nestas áreas, mais à população em 

transporte, já que esta via constitui importante eixo viário para a região, do que à população 

residente. 

Cabe ressaltar que a implantação do projeto de canalização e urbanização contribuiu para a 

redução dos riscos à população residente, porém, os riscos à mobilidade permanecem, embora 

reduzidos devido à ampliação da seção do córrego, o que resulta também na não observação do 

transbordamento do canal, mesmo no ponto mais crítico observado próximo ao N04. 

Vulnerabilidade à inundação 

Conforme aponta Samora (2009), na região sul do Município de São Paulo os distritos do 

Jardim São Luís e Jardim Ângela têm cerca de 20% de seus tecidos urbanos com a população 

morando em favelas. Na Bacia do Ponte Baixa, conforme mapeamento de favelas disponibilizados 

pela Prefeitura de São Paulo em 2020, há 48 assentamentos diferentes, a maioria consolidados 

desde a década de 1970, o que corresponde a 7,2% de toda a bacia. 

De acordo com Hora e Gomes (2009), a vulnerabilidade de uma região é maior em locais 

onde se predomina a tipologia construtiva de madeira. Ainda, áreas consolidadas com tipologia 

construtiva de alvenaria, mas que ainda apresentem madeira em sua estrutura, também tem um valor 

de vulnerabilidade maior, pois os danos a estes tipos de infraestrutura são maiores. Outro aspecto 
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que reduz a vulnerabilidade a inundações em áreas urbanas são estruturas instaladas nos lotes, como 

comportas, estruturas de tijolos ou ainda mantas impermeáveis, que ajudam a barrar a entrada da 

água nas casas (Kazmierczak; Cavan 2011), mas que dificilmente são encontradas em favelas. 

Considerando o uso e ocupação do solo da bacia, obteve-se um coeficiente de vulnerabilidade 

que contemplasse essa informação baseado no uso predominante do solo fiscal do Município de São 

Paulo, assim como no mapeamento de favelas existentes. Conforme pode ser visto na FIGURA 5, 

tem-se a classificação da vulnerabilidade em: Baixa, correspondente aos terrenos vagos; Média, 

referentes às áreas consolidadas com tipologias construtivas de alvenaria, tais como residenciais de 

baixo e alto padrão, indústrias, comércios, áreas mistas, equipamentos públicos, e escolas; e Alta, 

que está associada à presença de favelas, devido à característica de autoconstrução das favelas que 

muitas vezes carece de parâmetros técnicos construtivos. 

Figura 5 – Vulnerabilidade à inundação na Bacia do Ponte Baixa.

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Quando os resultados da simulação da linha d’água são analisados em conjunto com os de 

vulnerabilidade, tem-se que a área de influência da seção 04 (ponto crítico da simulação hidráulica) 

está caracterizada com Alta vulnerabilidade, devido à presença de favelas próximas a esta seção, e 

desta forma a capacidade de responder a um evento de cheia nesta área seria inferior às outras áreas. 

Ainda assim, cabe destacar que a maior parte da bacia está caracterizada como vulnerabilidade 

média, e algumas áreas que estão caracterizadas com vulnerabilidade alta, ainda que próximos a 

corpos d’água, não se observa a ameaça de inundação em ambos os cenários. 

Com respeito à não estacionariedade da precipitação e seu impacto nas simulações 

hidrológicas e hidráulicas, é possível perceber que os resultados encontrados por Coelho (2014) 

para o Município de São Paulo proporcionam vazões de projeto maiores para cada um dos TRs 

observados. Consequentemente, as cotas de inundação modeladas são maiores no cenário 2 (não 

estacionário) do que no cenário 01 (estacionário), o que reforça a importância de considerar a não 

estacionariedade em projetos de drenagem urbana. 
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Cabe destacar que o Córrego Ponte Baixa sofria transbordamentos frequentes antes da 

implantação do projeto de canalização. A solução estrutural adotada para o problema das 

inundações na bacia foi a ampliação de capacidade do curso d’água. Embora houvesse, no projeto 

original, a previsão de um reservatório de detenção das águas pluviais, este não foi incorporado ao 

projeto executado. Considerou-se, à época que, como a bacia deságua na Represa Guarapiranga, a 

canalização não iria incorrer em transferência de cheias para jusante, de modo que a bacia de 

detenção não seria necessária. 

Cabe destacar que, considerando-se a não estacionariedade da precipitação na bacia, espera-se 

que o transbordamento na bacia ocorra em um cenário futuro. Isto porque o Cenário 2 – não 

estacionário, corresponde ao cenário presente incorporando a não-estacionariedade das séries já 

registradas à época do trabalho que embasou este estudo (Coelho, 2014), ou seja, contemplando-se 

o cenário futuro, a tendência é que registros de transbordamento aumentem em intensidade e 

frequência. Neste caso, justificaria-se a implantação do projeto original, com o reservatório de 

detenção, bem como de outras ações estruturais e não estruturais na bacia, como forma de garantir a 

redundância de proteção contra inundações e a resiliência frente a eventos. 

Em vista disso, da concepção de risco proposta pelo IPCC (2014), em que este é composto 

pela interação dinâmica entre suas componentes de ameaça, exposição e vulnerabilidade, o caso das 

inundações urbanas da Bacia do Ponte Baixa reflete o conceito de que, para que o risco esteja 

presente e seja significativo, é necessário que as três componentes estejam atuando ao mesmo 

tempo. Notou-se que as áreas de baixada são as mais propensas a apresentar um risco a inundações 

maiores de acordo com essa abordagem, visto que em locais com cotais mais elevadas a exposição é 

nula e, apesar de apresentar vulnerabilidade alta, o risco seria zero nestas localidades. 

Desta maneira, usos e ocupações do solo mais vulneráveis a inundações urbanas, como é o 

caso das favelas (classificados com vulnerabilidade alta neste estudo), se presentes em localidades 

de alta exposição, teriam seus riscos significativamente aumentados. 

Considerando a abordagem aqui exposta, é válido destacar que esta é subsídio importante para 

o planejamento urbano, especialmente em um cenário de mudança do clima em que eventos 

extremos estão mais propensos a causar impactos, onde é possível haver uma visão holística de 

diferentes ameaças atuando no território, reduzindo-se assim as vulnerabilidades locais e mitigando 

o risco. Ainda, em estudos de mapeamento inundações, a modelagem hidráulico-hidrológica 

apresenta-se como uma ferramenta importante, pois utiliza informações que funcionam não apenas 

de indicativo de extravasamento dos canais e rios urbanos, mas também como ferramenta para 

propor cenários alternativos de projetos para o controle destas cheias. 
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