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RESUMO – A constante ocorrência de inundações no Bairro Industrial, localizado na bacia do 

Córrego Humaitá (afluente do rio Paraibuna), no município de Juiz de Fora-MG, faz necessário 

identificar as principais causas deste problema. Dessa maneira, o presente trabalho realizará um 

diagnóstico detalhado, por meio de simulações hidrodinâmicas das inundações recorrentes na região. 

Inicialmente, foram realizados estudos hidrológicos a partir de mapas e informações espaciais 

relevantes para a formação do escoamento superficial na região de interesse. Com base nos dados 

hidrológicos, foram realizadas simulações hidrodinâmicas, utilizando o software MODCEL, 

propondo três diferentes cenários de chuvas extremas, com o tempo de retorno de 25 anos: chuva 

crítica da bacia do córrego Humaitá, da bacia do rio Paraibuna e cenário de mudanças climáticas. 

Foram obtidas manchas de inundação para a região com os diversos cenários, e, a partir delas, foi 

possível identificar a formação das inundações. Os resultados mostram que o problema das 

inundações está fortemente relacionado ao rio Paraibuna. Vale destacar que, por mais que o cenário 

de mudanças climáticas agrave as inundações locais, as ações antrópicas, como a urbanização e a 

ocupação de áreas naturalmente inundáveis, continuam sendo os principais agentes das cheias 

urbanas. 
 

ABSTRACT     – Due to the constant occurrence of floods in Bairro Industrial, located in the Humaita 

Stream Basin (tributary of the Paraibuna river) in Juiz de Fora-MG, it is necessary to identify the 

main causes of this problem. Considering this, the present work aims to perform a detailed diagnosis, 

through hydrodynamic simulations, from recurring floods in the region. Initially, hydrological studies 

were performed based on maps and spatial information relevant to the formation of surface runoff in 

the region of interest. From the hydrological data, hydrodynamic simulations were conducted, using 

the MODCEL software, proposing three different extreme rainfall scenarios, with the return period 

of 25 years: critical rainfall in the córrego Humaitá basin, in the Paraibuna river basin and climate 

change scenario. The flood maps were obtained to the region for the various scenarios, and from 

which it was possible to identify the formation of floods. The results show that the problem of floods 

is heavily related to the Paraibuna river. It is worth mentioning that as much as the climate change 

scenario escalates local floods, anthropic activities like urbanization and occupation of naturally 

flooding areas are still the main agents of urban floods. 

Palavras-Chave – Cheias Urbanas; Simulação Hidrodinâmica; Mudanças Climáticas. 
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INTRODUÇÃO 

O crescimento urbano do município de Juiz de Fora possui forte vínculo com a tentativa de 

domínio das cheias fluviais do rio Paraibuna. Entre o final do século XIX e meados do século XX, o 

município registrou os piores eventos de inundações (Vallim e Floriano, 2022). Nesse período, foi 

desenvolvida uma série de projetos para mitigar os impactos das chuvas intensas, englobando 

canalizações, aterros e retificações do principal curso d’água. 

O foco do presente estudo é a bacia do córrego Humaitá, localizada na margem direita do rio 

Paraibuna, mais especificamente no Bairro Industrial, situado entre a linha férrea e o curso d’água, 

conforme pode ser observado na Figura 1. Segundo a Defesa Civil de Juiz de Fora (Defesa Civil, 

2022), o Bairro Industrial é um local historicamente atingido por inundações. O Sistema de 

Informações da Defesa Civil — SISDEC, que possui registros desde 1996, tem como primeiro 

registro de inundação no Bairro Industrial o dia 4 de março de 1997, no entanto, entende-se que os 

eventos de inundação no bairro são mais antigos e ainda hoje ocorrem com muita frequência (Ribeiro 

e Lima, 2011). 

No início de 2022, em janeiro e fevereiro, foram registrados pelo menos três eventos de 

inundação no Bairro Industrial, conforme notícias encontradas na internet, que causaram muitos 

prejuízos para a população (Vallim e Floriano, 2022; Jenz, 2022; Barros, 2022). 

Em visita técnica realizada ao Bairro Industrial, em março de 2022, foi possível observar o nível 

atingido pelas águas do córrego Humaitá em eventos hidrológicos passados, que em alguns pontos 

chegou a 1,6 metros. A população do bairro informou aos engenheiros durante a visita que as 

inundações ocorrem praticamente todos os anos. Segundo o site do Jornal Tribuna de Minas (Vallim 

e Floriano, 2022), o Bairro Industrial sofre com problemas de inundações há pelo menos 50 anos, 

causados pelo transbordamento do rio Paraibuna e do córrego Humaitá. 

Devido aos frequentes eventos de inundação ocorridos no Bairro Industrial, por estar situado 

em uma área naturalmente inundável do rio Paraibuna que causa remanso e transbordamento do 

córrego Humaitá, foi necessário realizar diversas intervenções ao longo dos anos. Dentre essas 

intervenções, pode-se destacar: contenção do córrego Humaitá por gabião, da linha férrea até sua foz 

no rio Paraibuna, realizada entre os anos de 1986 e 1988, e complementação da canalização realizada 

também na década de 80 (PJF, 2011). 

Nesse cenário, estudos realizados no âmbito do Plano de Drenagem de Juiz de Fora (PJF, 2011), 

para elaboração de mapas de inundação por meio de simulações no software HEC-RAS, mostram que 

o Bairro Industrial apresenta alto risco de alagamento com influência direta das vazões do rio 
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Paraibuna. O córrego Milho Branco, principal afluente do córrego Humaitá, também contribui para 

os eventos de inundação no Bairro Industrial. 

 
Figura 1 – Mapa da bacia do córrego Humaitá com a indicação do Bairro Industrial. 

O cenário de inundações, em que se encontra a região, pode ser agravado pela alteração do 

regime pluviométrico gerada pela possibilidade de mudanças climáticas, como exposto em trabalhos 

que estudam essa relação (Booij, 2002; Eccles et al., 2019). O Painel Intergovernamental sobre 

Mudanças Climáticas realizou recentemente (IPCC, 2021) um resumo para formuladores de políticas 

em que são apresentadas uma série de estimativas de alteração do regime pluviométrico, considerando 

diversos cenários de aumento da temperatura global devido a mudanças climáticas. A Figura 2 

apresenta os resultados da publicação em que é possível observar um aumento de 10,5% a 30,2% na 

intensidade da chuva com tempo de retorno de 10 anos. 
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Figura 2 – Alteração da frequência e da intensidade da precipitação (TR 10 anos) para diversos cenários de aumento da 

temperatura global devido a mudanças climáticas. Fonte: Adaptado de IPCC – 2021. 

Dessa forma, o presente trabalho realizará um diagnóstico das inundações da bacia do Córrego 

Humaitá, entendendo os principais causadores do atual estado de degradação da região. Além disso, 

será analisado um cenário de mudanças climáticas para estimar o impacto de um possível aumento 

das intensidades dos eventos pluviométricos extremos. Para isso, foram desenvolvidos estudos 

hidrológicos da região, de maneira a compreender as principais características fisiográficas que 

impactam na geração de escoamento superficial. Posteriormente, estudos hidrodinâmicos foram 

realizados com o apoio de ferramentas computacionais para quantificar os resultados dos diversos 

cenários. 

METODOLOGIA 

A primeira etapa do estudo são os estudos hidrológicos, fase em que são elaboradas chuvas de 

projetos para utilização na fase dos estudos hidrodinâmicos, com base nas características físicas da 

região, como relevo, urbanização e uso do solo, características hidráulicas e dados hidrológicos 

existentes. Foram realizados em duas etapas: 1) caracterização da bacia hidrográfica e 2) estudo das 

chuvas intensas.  
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Na etapa de caracterização da bacia hidrográfica, foi traçada uma sub-bacia do rio Paraibuna 

correspondente à área de interesse do projeto, sendo delimitada a bacia hidrográfica do córrego 

Humaitá. Foram determinadas as informações físicas da sub-bacia e da bacia especificada, tais como 

área de drenagem, diferença máxima de nível, comprimento do maior talvegue e declividade média. 

Ainda na etapa de caracterização da bacia hidrográfica, foram levantados os dados de uso e ocupação 

do solo, através dos quais, pode-se determinar os coeficientes de escoamento superficial ou 

coeficientes de runoff. Esses coeficientes representam a parcela da chuva que vira escoamento 

superficial e servem como dado de entrada para a simulação hidrodinâmica.  

Na parte de estudo das chuvas intensas, estimaram-se chuvas de projeto por meio da relação 

Intensidade-Duração-Frequência (IDF), elaboradas com base em dados pluviográficos do posto 

Chapéu D’Uva (Código 2143020). A partir das grandezas: comprimento do talvegue, declividade 

média da bacia e coeficiente de cobertura vegetal da bacia, estimou-se o tempo de concentração pela 

equação de George Ribeiro. 

Uma chuva de projeto com 24 horas de duração, subdividida em intervalos de 5 minutos e 

distribuída temporalmente a partir da metodologia dos blocos alternados, foi calculada a fim de se 

utilizar uma chuva crítica para a área modelada.  

A análise da série histórica de chuvas diárias máximas anuais do posto Chapéu D’Uva foi 

realizada a partir da distribuição de probabilidades de Kimbel e de Gumbel, com posterior elaboração 

de uma curva IDF em sua forma clássica, por meio de regressões lineares para conferir a melhor 

representação possível dos resultados da curva de probabilidade. 

A equação IDF encontrada é dada na forma da Equação 1. 

𝑖 =
618,924⋅(𝑇𝑅)0,16128

(𝑡 + 8,1)0,66687
        (1) 

Em que  𝑖 representa a máxima intensidade média de precipitação em mm.h-1; 𝑇𝑅 é o tempo 

de recorrência do evento em anos e; 𝑡 representa a duração da precipitação em minutos. 

Os estudos hidrodinâmicos foram desenvolvidos através da utilização do software Modcel 

(Miguez, 2001; 2017). O modelo hidrodinâmico realiza simulação quase 2D do território, a partir da 

discretização do espaço em células de escoamento comunicadas entre si por equações 

unidimensionais em diversas direções. A divisão em células de escoamento da área de interesse pode 

ser observada na Figura 3. 
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Figura 3 – Divisão em células da área de interesse (limite de simulação). 

Para realizar o diagnóstico da bacia em questão, foram idealizados três cenários de simulação, 

utilizando o tempo de recorrência (TR) de 25 anos, recomendado pelo Ministério do 

Desenvolvimento Regional (BRASIL, 2020). A descrição dos cenários pode ser vista a seguir. 

Cenário 1 - Cheias no córrego Humaitá:  

Este cenário considera       um evento pluviométrico concentrado apenas na bacia do Córrego 

Humaitá. O objetivo é verificar que parcela das inundações são causadas apenas por esse afluente. 

Estudos anteriores demonstram      que as inundações geradas pela cheia do Humaitá (PJF, 2011) 

representam uma parcela menor que as inundações geradas pelo extravasamento do rio Paraibuna. 

Cenário 2 - Cheias do rio Paraibuna:  

Para este cenário, será considerada a chuva crítica da bacia do rio Paraibuna até as proximidades 

das Granjas Santo Antônio,      local onde não é esperado que exista influência de jusante para 

montante, devido a um desnível significativo, garantindo      o escoamento em regime supercrítico. 

Cenário 3 - Mudanças Climáticas:  

Para o Cenário 3, relativo à consideração de mudanças climáticas, será considerado um aumento 

de 30,2% na intensidade das precipitações. Dessa forma, as lâminas da chuva de projeto de TR 25 

anos serão multiplicadas por 1,302. Para tal cenário, será considerado um evento pluviométrico 

desenvolvido em toda a bacia do rio Paraibuna (Cenário 2 mais mudanças climáticas). 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As simulações hidráulicas foram desenvolvidas utilizando o software Modcel, visando realizar 

a análise espacial da mancha de inundação e apresentar mapas com as áreas de alagamento no Bairro 

Industrial. Foram elaborados para os três diferentes cenários as manchas de inundação, de acordo 

com diferentes tipos de chuva de projeto. Os mapas de inundação são apresentados nas Figuras 4, 5 

e 6, nos quais é possível observar as inundações máximas simuladas para cada umas das células de 

escoamento, que funcionam como divisões do território em regiões discretas com características 

hidrodinâmicas e topográficas homogêneas. A partir da análise das áreas de alagamento, conclui-se 

que o Bairro Industrial possui um alto risco de alagamento, sendo fortemente influenciado pela vazão 

do rio Paraibuna. A Tabela 1 apresenta os resultados relativos das inundações no bairro industrial, 

mais especificamente, nas margens do córrego Humaitá, próximo do rio Paraibuna. Considerando a 

chuva crítica da bacia hidrográfica do rio Paraibuna, é possível observar um incremento significativo 

das inundações. 

Tabela 1 – Resultados dos cenários em termos relativos em relação ao Cenário 1 

Aumento da inundação no Bairro 

Industrial em relação ao Cenário 1 

Cenário 1 Cenário 2 Cenário 3 

— + 318% + 358% 

 
Figura 4 – Mancha de inundação para o cenário 1 
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Figura 5 – Mancha de inundação para o cenário 2 

 

Figura 6 – Mancha de inundação para o cenário 3 
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CONCLUSÃO 

A partir das simulações realizadas em relação ao sistema de drenagem da região de interesse, 

foi possível obter informações sobre os principais problemas no que tange ao escoamento das águas 

pluviais dessa região. As simulações confirmam a criticidade das falhas do sistema de 

macrodrenagem na área de estudo. 

Os resultados permitem concluir que, apesar do córrego Humaitá contribuir para as inundações 

no Bairro Industrial, é o rio Paraibuna que exerce a maior influência na ocorrência de tais eventos, 

uma vez que o Cenário 2 (Cheias do rio Paraibuna) apresenta lâminas de inundação 318% maiores 

que o Cenário 1 (Cheias no córrego Humaitá). 

Por sua vez, o Cenário 3, que considera as cheias do rio Paraibuna com mudanças climáticas, 

quando comparado com o Cenário 2, permite observar um incremento de 10% das lâminas de 

inundação. Por mais que tal cenário mostre o efeito negativo que mudanças climáticas – que 

ocasionam o aumento da intensidade da chuva – podem trazer sobre as inundações, nota-se que o 

principal problema da região é estar inserida em uma área naturalmente inundável. Dessa forma, por 

mais que as mudanças climáticas sejam uma preocupação relevante, políticas públicas que permitem 

a ocupação urbana em áreas suscetíveis a inundação e não controlam, de forma geral, o uso e 

ocupação do solo, ainda são o principal elemento disruptivo dos sistemas de drenagem urbana. 

Vale destacar que conforme com os resultados apresentados pelo MODCEL, observa-se que é 

necessário efetuar uma melhor calibração do modelo, de modo que o mesmo e possa representar a 

realidade da maneira mais fidedigna possível. Por esse motivo, os resultados devem ser interpretados 

de maneira relativa entre os cenários, uma vez que não há dados suficientes para calibrar o modelo 

com exatidão. Os resultados relativos entre cenários são confiáveis, porém, os resultados de 

inundação, em termos absolutos, precisam de maior detalhamento, a partir da obtenção de dados que 

possam calibrar o modelo. 
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