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RESUMO – Eventos de inundação em áreas urbanas são responsáveis por fortes impactos no 

cotidiano da população local, que sofre com constantes prejuízos materiais, interrupção de atividades 

econômicas das áreas inundadas e até mesmo perda de vidas. Este estudo, realizado no município de 

Rio Piracicaba - MG, situado nas margens do rio de mesmo nome, aborda a análise de frequência das 

vazões na estação fluviométrica (56610000) instalada na região, e da modelagem hidráulica do trecho 

de rio no software HEC-RAS. O trabalho visou caracterizar o escoamento do rio Piracicaba no 

município, e mapear, através da criação de manchas de inundação, as regiões vulneráveis aos 

impactos causados por um evento de transbordamento da calha do rio, e consequente inundação da 

área urbana. Os resultados apresentados fornecem uma análise de estatística das vazões observadas 

historicamente no local, definindo tempos de retorno (TR) para estes eventos e apresentando as áreas 

vulneráveis do município, sendo atingida uma área de 2,03km² para espacialização da mancha no pior 

cenário modelado, associado ao TR de 1.000 anos. 
 
ABSTRACT– Flood events in urban areas are responsible for strong impacts on the daily life of the 

local population, who suffer from constant material damage, interruption of economic activities in 

flooded areas and even loss of life. This study, developed in the county of Rio Piracicaba - MG, 

located on the banks of the river of the same name, approach the analysis of the frequency of flows 

at the fluviometric station (56610000) located in the region, and the hydraulic modeling of the river 

stretch in the HEC- RAS. The work aimed to characterize the flow of the Piracicaba River in the 

county, and map, through the creation of flood maps, the regions vulnerable to the impacts caused by 

an overflow event of the river channel, and consequent flooding of the urban area. The results 

presented provide a statistical analysis of the flows historically observed at the site, defining return 

times (TR) for these events and presenting the vulnerable areas of the municipality, reaching an area 

of 2.03 km² for the spatialization of the flood zone in the modeled worst scenario, associated with the 

1,000 year TR. 
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INTRODUÇÃO 

O estudo do ciclo hidrológico engloba os comportamentos hidrológicos e hidráulicos da 

região, influenciando diretamente na tomada de decisões para a gestão dos recursos hídricos. Estes 

estudos, desenvolvidos no campo da engenharia, permeiam toda investigação relativa ao domínio da 

água, desde o processo de distribuição e movimentação do líquido na região de escopo, permitindo o 

completo entendimento das possíveis adversidades causadas, impactos socioeconômicos e potenciais 

intervenções para mitigação e contingência de danos.    

O município de Rio Piracicaba, objeto deste estudo, localiza-se no estado de Minas Gerais, e 

como em toda a Região Sudeste, seu período chuvoso ocorre entre os meses de outubro a março. Com 

a chegada dos meses de pluviosidade mais acentuada na região, em virtude da proximidade do 

município com o leito do rio de mesmo nome, são observadas repetidamente a ocorrência de cheias 

extremas na bacia do rio. Em breve análise do retrospecto dos três anos prévios a elaboração deste 

estudo (2019, 2020 e 2021), são observadas ocorrências de inundação no município. Os eventos 

impactam diretamente o cotidiano da população local, que sofre com constantes prejuízos materiais, 

perda de vidas e interrupção de atividades econômicas das áreas inundadas. 

Além da chegada dos meses chuvosos, é importante destacar a influência causada pelas 

mudanças climáticas para o aumento da recorrência de eventos pluviométricos extremos para Brasil, 

ou seja, secamento nas regiões Norte e Nordeste e o umedecimento no Sul e no Sudeste do país. Deste 

modo, as mudanças vêm aumentando a intensidade das chuvas em quase toda região do estado de 

Minas Gerais. Segundo estudo e modelagem climática realizada por Dalagnol et al. (2020) para 

região, os efeitos da industrialização e do aquecimento global aumentaram em 70% a probabilidade 

de ocorrer precipitação em volumes muito acima dos esperados quando comparado a cenários com 

temperaturas médias mais baixas. Fato este verificado ao observarmos o recente histórico de chuvas 

no Sudeste, marcado por eventos onde são presenciadas precipitações de proporções anuais no 

intervalo de um mês.   

Visando mitigar os danos causados por eventos associados ao trasbordamento da calha de rios 

e o consequente alagamento das regiões urbanas que ocupam as marginais destes cursos d’agua, são 

adotadas diferentes medidas, sendo que o mapeamento de áreas de risco é tido como de grande 

relevância entre as demais, visto que permite o entendimento prévio de regiões expostas a desastres 

naturais, evitando sua ocupação ou permitindo a intervenção com obras pontuais para contenção de 

danos. 
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MATERIAIS E METODOS  

Caracterização da Área de Estudo  

A área em estudo localiza-se no município de Rio Piracicaba, no estado de Minas Gerais. O 

curso de água, por sua vez, pertence à bacia do rio Piracicaba (em âmbito estadual), e à bacia do rio 

Doce (em âmbito Federal). A região está posicionada torno das coordenadas DATUM WGS 84 UTM 

E:692000 N:7796000. A Figura 1 apresenta a localização da cidade, com imagens obtidas a partir do 

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.  

 

Figura 1: Localização Rio Piracicaba 

Modelagem Hidrológica  

As vazões consideradas para o desenvolvimento do estudo partiram do registro de vazões 

históricas diárias observadas na estação fluviométrica Rio Piracicaba (56610000), gerida pela 

ANA/CPRM, localizada nas coordenadas: latitude: -19,93º; longitude: -43,17º e presente no trecho 

do rio que se localiza no município. 

A determinação da cheia de projeto foi realizada pelo método direto, que parte da associação 

das vazões e seu referente período de retorno (TR). O cálculo do tempo de retorno é realizado pelo o 

inverso da probabilidade para valor de vazão máxima anual ser igualado ou excedido em um ano 

qualquer. Desta forma, o cálculo foi realizado a partir do aplicativo SEAF – Sistema Especialista de 
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Análise de Frequência, desenvolvido por Cândido (2003) e disponibilizado no site do Departamento 

de Engenharia Hidráulica e Recursos Hídricos da UFMG.  

Modelagem Hidráulica 

Para simulação da inundação da área de estudo utilizou-se o software HEC-RAS (Hydrologic 

Engineers Corps – River Analysis System), o pacote computacional efetua cálculos hidráulicos em 

sistemas de canais naturais ou artificiais e se baseia na resolução das equações de Saint-Venant uni 

ou bidimensionais, para resolução dos modelos (US ARMY CORPS OF ENGINEERS, 2020).  

Para o desenvolvimento do modelo é necessária a inserção de um modelo de terreno que 

represente de forma adequada os dados observados em campo. Neste sentido, para elaboração do 

presente trabalho foi considerado o modelo digital de elevações (MDE) do município de Rio 

Piracicaba, disponibilizado no catálogo de metadados da ANA (2014), com dados gerados a partir 

das imagens estereopares de alta resolução espacial do satélite WorldView-2 (células de 1m). 

Os valores dos coeficientes de Manning para calibragem do modelo hidráulico no HEC-RAS 

foram obtidos a partir do arquivo Uso e Ocupação do Solo em moderada resolução espacial (10m) da 

Bacia do Rio Doce, disponibilizado pela ANA (2016), também em seu catálogo de metadados. A 

classificação é realizada a partir das imagens de satélites ALOS, QUICKBIRD, WORLD VIEW I e 

LANDSAT-7. Os valores adotados (Tabela 1) seguem os recomendados por Baptista e Lara (2014) e 

Chow (1959). 

Tabela 1: Coeficientes de Manning Adotados  

Uso e ocupação do solo 
Coeficiente de Rugosidade de 

Manning 

Áreas de Mineração 0,023 

Áreas Urbanas 0,100 

Corpos Hídricos 0,040 

Pastagem 0,030 

Vegetação nativa 0,070 

 

Para o desenvolvimento do estudo foi adotado o tamanho de 15x15 metros para as células nas 

regiões fora do curso d ‘água, já para a região de curso de água (calha fluvial) foi realizado o 

refinamento da malha pela função “breakline”, utilizando espaçamento de 5 metros para as células. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Dados Hidrológicos 

Feita a análise estatística dos dados máximos anuais de vazão da estação fluviométrica Rio 

Piracicaba (56610000), compreendidos entre 2021 e 1926, temos em resumo que: 

 Tamanho da amostra: 96 unidades; 

 Valor máximo: 515,22 m³/s 

 Valor mínimo: 37,76 m³/s; 

 Média da amostragem: 195,11 m³/s; 

 Desvio padrão da amostragem: 90,43 m³/s; 

 Assimetria: 0,94. 

A Tabela 2 apresenta os resultados obtidos pelas distribuições estatísticas. Destaca-se que a série 

GEV apresentou, frente ao teste da variância, menor valor de z (0,0824), quando comparada as demais 

séries. Para o teste de Filliben a série apresentou um valor de R = 0,9950 e seu respectivo intervalo 

unilateral a 90% de confiança R (90%) = 0,9887, satisfazendo a condição R > R (90%).   

Tabela 2: Vazões obtidas   

Distribuição 
Tempo de Retorno (anos) 

2 5 10 50 100 200 1000 

Normal 195,11 269,27 308,04 376,08 400,10 422,08 467,41 

LogNormal 174,47 263,59 327,04 477,57 545,86 616,88 793,84 

Gumbel 180,00 261,29 315,11 433,57 483,65 533,54 649,12 

Exponecial 164,60 255,71 324,63 484,65 553,57 622,49 782,51 

Pearson-III 182,01 264,72 315,95 419,91 461,03 500,73 588,93 

LogPearson-III 183,23 266,86 316,44 409,80 443,76 474,89 538,29 

GEV 182,05 263,22 315,00 423,73 467,61 510,15 604,35 

GPA 179,84 276,77 325,88 391,85 407,61 418,80 433,83 

 

Desta forma, foram definidos sete cenários para o desenvolvimento do trabalho, considerando 

os TRs de 2, 5, 10, 50, 100, 200 e 1000 anos. 
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Áreas de Inundação  

Os dados obtidos, utilizando as vazões associadas aos TRs, foram processados sobre a área 

do município, permitindo observar a espacialização das manchas de inundação. A seguir, da Figura 

2 a Figura 5 são apresentadas as espacializações das manchas de inundação do município.  

           

Figura 2: Espacialização da Mancha de Inundação – TR 2 anos e TR 5 anos 

 

Figura 3: Espacialização da Mancha de Inundação – TR 10 anos e TR 50 anos 

 

Figura 4: Espacialização da Mancha de Inundação – TR 100 anos e TR 200 anos 
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Figura 5: Espacialização da Mancha de Inundação – TR 1000 anos 

A Tabela 3 apresenta, de forma quantitativa, as áreas de ocupação das manchas.  

Tabela 3: Áreas de Ocupação das Manchas de Inundação   

Cenário Área (m²) Área (km²) 

1 (TR 2 anos) 1.213.459,97 1,21 

2 (TR 5 anos) 1.481.846,88 1,48 

3 (TR 10 anos) 1.607.030,83 1,61 

4 (TR 50 anos) 1.800.626,30 1,80 

5 (TR 100 anos) 1.864.467,45 1,86 

6 (TR 200 anos) 1.920.643,54 1,92 

7 (TR 1000 anos) 2.033.362,92 2,03 

 

Conforme o esperado, verifica-se o aumento da área da mancha com o aumento do tempo de 

retorno, e consequente aumento de vazão no rio.  

A modelagem é tida como conservadora, visto que o modelo digital de elevação adotado foi 

obtido através do levantamento por imagens de satélite, e as cotas de fundo do canal provavelmente 

representam a altura da lâmina d’agua no momento das medições. Porém, são observadas zonas 

críticas no município, ou seja, muito vulneráveis a inundações, principalmente na porção mais a 

montante do escoamento modelado.  

A seguir, a Figura 6 apresenta os perfis de linha d’agua para os cenários escolhidos e o perfil 

do terreno da região analisada. 
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Figura 6: Resultados elevação de linha d’água  

Em concordância com o aumento das áreas das manchas de inundação, observa-se a elevação 

da linha d’agua em função do incremento do TR. Em análise do perfil do canal no município, é 

possível identificar uma declividade média de 0,06% ao longo do leito, sendo que na região de maior 

declividade observa-se a declividade de 0,2%.  

Tendo como referência o cenário de TR 1.000 anos, ou seja, pior cenário modelado, é obtida 

uma velocidade média do escoamento de, aproximadamente, 2,1 m/s, atingindo um pico de, 

aproximadamente, 5,1 m/s na região de maior declividade, enquanto no TR 2 anos, a velocidade 

média é de 1,8 m/s, atingindo um pico de, aproximadamente, 3,5m/s.  

A Figura 7 apresenta os resultados para o número de Froude ao longo da calha modelada. 
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Figura 7: Resultados número de Froude.  

Destaca-se ainda que, para todos os cenários modelados são observados valores de Froude 

abaixo de 1, em consequência da baixa declividade no trecho estudado, caracterizando o escoamento 

do rio na região como subcrítico.  

A fim da comparação dos resultados obtidos, não foram encontrados estudos similares 

desenvolvidos para a mesma região analisada, desta forma, escolheu-se os estudos desenvolvidos por 

Reis et al. (2021) e Silva (2007), que tratam, respectivamente, dos rios Gualaxo do Norte - MG e 

Corumbataí – SP. A escolha destes estudos se deu por tratarem de escoamentos em cursos d’agua da 

mesma natureza (naturais em seção aberta) do modelado, sendo que o primeiro deles também é 

pertencente a bacia do Rio Doce.  

No estudo desenvolvido por Reis et al (2021) é observada uma declividade média de 

0,00556m/m no leito do rio, ocasionando em uma velocidade para o escoamento de, 

aproximadamente, 0,8m/s durante o período chuvoso na região, tendo seu regime de escoamento 

classificado como subcrítico.  Por sua vez, o estudo realizado por Silva (2007), descreve, segundo o 

perfil da calha apresentado, um trecho de jusante de, aproximadamente, 0,0011m/m de declividade, 

apresentando uma velocidade de 0,74m/s em período chuvoso. 

Considerando que para os estudos citados anteriormente não foram realizadas análises de 

frequência para os parâmetros hidrológicos, e consequentemente, as vazões analisadas são de menor 

peso, é possível considerar que os resultados obtidos para a análise do Rio Piracicaba se comportam 

de forma similar quando comparados com escoamentos da mesma natureza em outras regiões.  
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CONCLUSÕES 

A partir da análise estatística dos dados de vazões máximas anuais no rio foi possível estimar 

parâmetros hidrológicos para a região de Rio Piracicaba. Dados estes efetuados abrangendo as 

probabilidades temporais de igualdade ou excedência dos eventos anuais no local, convergindo em 

sete cenários para simulação do comportamento hidráulico via HEC-RAS.  

De acordo com os dados obtidos é possível observar que vazões, associadas ao tempo de 

retorno de 2 anos são suficientes para acarretar trasbordamento da calha do rio, e consequente 

inundação da área urbana do município, justificando o histórico de constantes alagamentos da região. 

Porém, é importante salientar que o estudo em questão representa cenários conservadores para análise 

do trecho, devido a obtenção do modelo digital de elevação (MDE) por imagens de satélite. 

É possível concluir que os eventos de inundação da área do município são caracterizados pela 

ocupação urbana da região de leito maior na calha do rio. Desta forma, quando são observados eventos 

de maior magnitude, o rio escoa pelo seu leito maior, causando a submersão de parte da zona urbana 

do município.  

Os resultados apresentados identificam as zonas mais propensas a estes eventos no município, 

fornecendo dados para sua classificação dentro da zona de alto risco, e, portanto, propensas a medidas 

preventivas e ou corretivas, como a realocação das famílias que residem ou de alguma forma 

dependem destes locais. 
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