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RESUMO – As inundações em meio urbano, uma das consequências da alta urbanização,
ganharam destaque ao longo dos últimos anos. Consequentemente, a necessidade de estudos que
possibilitam a criação de modelos hidrológicos aumentou. Nesse sentido, a Companhia de Pesquisa
de Recursos Minerais (CPRM) utiliza de estimativas de cheias para simulações hidrológicas em seu
Sistema de Alerta de Eventos Críticos (SACE), possibilitando informação e alerta à população das
cidades onde perpassam as bacias monitoradas. Assim, visando aprimorar o conhecimento das
cheias recorrentemente vivenciadas na cidade de Ponte Nova e criar ferramentas para otimizar a
operação do sistema de alerta, foram estudadas as precipitações entre os anos 1974 e 2021 que
provocaram cheias na bacia Piranga, com o uso das séries históricas das estações convencionais e
telemétricas. Aplicando métodos estatísticos aos dados analisados, gerou-se curvas de
probabilidade de inundação mediante precipitação acumulada para 4 e 6 dias antecedentes aos
eventos de cheia, com faixas de cotas de 100 a 200 cm e 200 a 300 cm. As curvas apresentaram
probabilidades de inundação de 80% ou mais com precipitações acumuladas superiores a 125 mm.

ABSTRACT– Floods in urban areas, one of the consequences of high urbanization, have gained
prominence over the last few years. Consequently, the need for studies increases the creation of
hydrological models. In this sense, the Minas Research Company (CPRM) uses the flood estimation
system for hydrological simulations in its Critical Events Alert System (SACE), allowing
information and alert to the population of the cities where the monitored basins pass through. Thus,
in order to improve the knowledge of floods recurrently experienced in the city of Ponte Nova and
create tools to optimize the operation of the alert system, the rainfall between the years 1974 and
2021 that caused floods in the Piranga basin was studied, using the series histories of conventional
and telemetric stations. Applying statistical methods to the analyzed data, flood probability curves
were generated based on accumulated precipitation for 4 and 6 days prior to the flood events, with
quota ranges from 100 to 200 cm and 200 to 300 cm. The curves presented flood probabilities of
80% or more with accumulated rainfall greater than 125 mm.
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INTRODUÇÃO

Eventos de cheias são naturais, recorrentes e resultantes de contextos pluviométricos

distintos, que podem variar de acordo com a intensidade ou duração da chuva, ultrapassando o

potencial de infiltração do solo. Sendo assim, a complexidade envolvida no estudo de cheias é

relevante, uma vez que estas correspondem, em sua maioria, a fenômenos naturais que integram

uma diversidade de variáveis, sejam estas referentes a ocupação, localização geográfica ou

condições de relevo, por exemplo (GONTIJO e NAGHETTINI, 2007).

Nesse sentido, as características hidrológicas dos eventos ocorridos em pequenas e médias

bacias diferem das que ocorrem em bacias consideradas grandes, bem como a escala de tempo em

que ocorrem. Uma pequena bacia, ao ser estimulada por precipitação, responde com um

escoamento em um período reduzido, com tempo de concentração equivalente a poucas horas ou

até mesmo alguns minutos, diferindo das grandes bacias que podem atingir semanas ou meses como

tempo de resposta (SILVEIRA e TUCCI, 1998). Diante do exposto, é observado um aumento

gradual da necessidade da definição de métodos para estimativa de cheias em diversos campos de

atuação, utilizando a criação de modelos hidrológicos como instrumento oportuno para serviços e

auxílios na Engenharia de Recursos Hídricos (PINTO, 2005).

Para o monitoramento dos eventos de cheia e posterior alerta às populações ribeirinhas sobre

possíveis inundações, são utilizados alguns modelos de simulação hidrológica que auxiliam na

operação do Sistema de Alerta de Eventos Críticos (SACE) e integram os Sistemas de Alerta

Hidrológicos (SAHs) da CPRM. Tais sistemas funcionam a partir da obtenção de dados

provenientes de equipamentos de medição automática de chuvas e níveis de rios por meio de

equipamentos dispostos em estações hidrometeorológicas, assim, subsidiam tomadas de decisão das

equipes responsáveis pelas ações de mitigação de eventos extremos (CPRM, 2021). Ademais, são

estabelecidos parâmetros associados às particularidades e variações dos níveis dos rios de cada

município e bacia com intuito de facilitar a operacionalização dos Sistemas, como por exemplo as

cotas e vazões de referência  (CPRM, 2021).

Dentre as bacias monitoradas por este sistema, está a bacia do rio Doce. No entanto,

considerando a dificuldade de se atingir um tempo de antecedência razoável no sistema de alerta

para cidades que se encontram em regiões de cabeceira, novas pesquisas sobre as precipitações são

cruciais (CPRM, 2021).



À luz do exposto, visando aprimorar o conhecimento das cheias recorrentemente vivenciadas

na cidade de Ponte Nova e criar ferramentas para otimizar a operação do sistema de alerta, foram

estudadas as precipitações entre os anos 1974 e 2021 que provocaram cheias na bacia Piranga, com

o uso das séries históricas das estações convencionais e telemétricas.

MATERIAL E MÉTODOS

Caracterização da área de estudo

A área de estudo deste trabalho é o município de Ponte Nova, que teve sua formação e

expansão às margens do rio Piranga, um dos afluentes do rio Doce. O perímetro urbano é

transpassado pelo referido curso d’água, o que sugere que, em eventos de natureza hidrológica, o

município sofra com inundações e deslizamentos (MARCHI et al., 2005). Dentre esses eventos,

pode-se destacar dois ocorridos nesta década, 2020 e 2022, ocasionados por eventos extremos de

precipitação. O município em estudo encontra-se inserido em uma bacia hidrográfica, cuja área é de

6.333 km² e o curso d’água principal possui uma extensão de 427 km aproximadamente, sendo a

cidade, o exutório da bacia.

Definição das estações fluviométrica e pluviométricas

Para a obtenção dos dados, fez-se uso da estação fluviométrica Ponte Nova Jusante

(56110005), com período de dados entre 1974 e 2021, bem como as estações pluviométricas: (i)

Acaiaca Jusante (02043009); (ii) Braz Pires (02043026); (iii) Conselheiro Lafaiete (02043005); (iv)

Desterro de Melo (02143003); (v) Fazenda Paraíso (02043011); (vi) Piranga (02043010); (vii)

Ponte Nova Jusante (02042018); (viii) Porto Firme (02043014); (ix) São Miguel do Anta

(02042016) e (x) UHE Brecha (02043025), todas possuindo períodos de dados superiores a 50

anos.

No ano de 2022, as estações listadas anteriormente não possuem dados, com exceção da

estação Conselheiro Lafaiete (02043005) e Ponte Nova Jusante (56110005), considerando que a

segunda é exclusivamente telemétrica e foi empregada apenas nos eventos de tal ano, uma vez que

seu período de dados não coincide com os demais. A Figura 1 apresenta a localização do município

de Ponte Nova (MG), a localização das estações mencionadas, bem como a identificação do rio

perante as bacias hidrográficas em nível estadual e federal.



Figura 1 - Identificação e localização do município de Ponte Nova
Fonte: Autores

(2022)

Identificação dos eventos em que foram atingidas vazões de inundação

Esta etapa consistiu em selecionar as datas em que a vazão de inundação, 423 m³/s, retirada

do sistema SACE da CPRM (CPRM, 2020), foi atingida e/ou superada, referente à estação

fluviométrica Ponte Nova Jusante (CPRM, 2020). Cabe destacar que foi selecionado apenas o

primeiro dia de ocorrência do evento, dentre as datas que possuíam mais de um dia consecutivo de

vazão de inundação superada. Assim, foram selecionados 52 eventos.

Cálculo da chuva média acumulada para 4 e 6 dias de antecedência aos eventos selecionados

Neste momento, foi feito o cálculo da ponderação de área de influência de cada estação

pluviométrica pelo método dos polígonos de Thiessen e, assim, o cálculo da chuva média



acumulada ponderada para 4 e 6 dias antecedentes à ocorrência dos eventos. A determinação do

número de dias antecedentes a serem priorizados foi realizada após consulta e apresentação ao

corpo técnico da CPRM, na qual obteve-se a conclusão de que, em comparação com os demais

dados, o dia anterior ao evento não possuía valores expressivos. Além disso, de forma

complementar pontuaram a antecedência na qual seria mais proveitosa a análise para obtenção de

tempo hábil de comunicação e aplicação de medidas preparatórias a nível operacional.

Em continuidade, plotou-se gráficos de dispersão para análise de tendências e definição de

estratégias de análise para previsão da ocorrência dos eventos conforme há o aumento do nível do

rio e índice pluviométrico.

Análise estatística dos dados

Em busca de resultados mais precisos no que se refere a relação entre cotas e precipitação

acumulada, determinantes para prever eventos de cheia, as cotas foram fragmentadas em dois

principais intervalos, entre 100 e 200 cm e 200 e 300 cm. Ressalta-se ainda que, neste trabalho, para

eventos com cotas superiores a 300 cm em seu quarto e sexto dia anterior, a análise não foi

realizada pois a quantidade dos mesmos nessa condição (quatro eventos para 4 dias e zero eventos

para 6 dias) não ofertava uma segurança necessária para realizar a análise estatística.

Conforme a finalização das etapas anteriores, os dados foram ordenados de forma crescente

de acordo com a precipitação e então realizados os cálculos de média e desvio padrão amostral. Por

conseguinte, aplicou-se a função de distribuição cumulativa normal em todos os intervalos

mencionados e assim organizados por meio da função de densidade acumulada, gerando novos

gráficos, dessa vez de linha suavizada. Desse modo, os gráficos gerados permitem a melhor

compreensão da probabilidade de risco de ocorrência de inundação conforme há variações de cota e

precipitação no município de Ponte Nova, proporcionando um embasamento mais consistente para

adoção de medidas preventivas.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Considerando o universo de 52 eventos, 48 eventos se encontram entre as cotas de 100 cm e

300 cm, tanto para o quarto dia como para o sexto dia de antecedência, fato que limitou a aplicação

da análise estatística nos intervalos de cotas inferiores a 100 cm e superiores a 300 cm, devido ao

baixo número de eventos. Desse modo, na Figura 2(a) é apresentada a curva de probabilidade de



inundação acumulada para 4 dias (desconsiderando o primeiro dia anterior ao evento) para cotas

entre 100 a 200 cm. De maneira similar, na Figura 2(b) é descrita a curva de probabilidade de

inundação acumulada para 4 dias (desconsiderando o primeiro dia anterior ao evento) para cotas

entre 200 a 300 cm.

(a) (b)

Figura 2 - Probabilidade de inundação conforme índice pluviométrico de 4 dias antecedentes: (a) cotas de 100 a 200

cm; (b) cotas de 200 a 300 cm
Fonte: Autores (2022)

Considerando o intervalo das cotas entre 100 a 200 cm, nos quais foram encontrados 17

eventos como mostra a Figura 2(a), a probabilidade de inundação é baixa (cerca de 2%) quando a

chuva acumulada nos 4 dias anteriores é igual ou inferior a 25 mm. Todavia, a probabilidade de

inundação é bastante alta (80% ou mais) quando a chuva acumulada nos 4 dias anteriores é igual ou

superior a 125 mm.

Na Figura 2(b) foram encontrados 31 eventos, obtendo resultados que sugerem que a

ocorrência de eventos de inundação se dá em sua maioria quando as cotas se encontram variando

entre 200 e 300 cm no quarto dia anterior à inundação. Considerando o intervalo das cotas entre

200 a 300 cm, a probabilidade de inundação é baixa (cerca de 3%) quando a chuva acumulada nos 4

dias anteriores é igual ou inferior a 20 mm, ao passo que, a probabilidade de inundação é alta (80%

ou mais) quando a chuva acumulada nos 4 dias anteriores é igual ou superior a aproximadamente

87 mm. Em síntese, observa-se que a quantidade de chuva acumulada necessária para ocasionar

uma inundação é menor, quanto maior é a cota.



Análise similar à Figura 2 foi proposta na Figura 3, no entanto, a curva de probabilidade de

inundação acumulada passou a considerar 6 dias (desconsiderando o primeiro dia anterior ao

evento).

(a) (b)

Figura 3 - Probabilidade de inundação (%) conforme a precipitação acumulada de 6 dias antecedentes: (a) cotas de 100

a 200 cm; (b) cotas de 200 a 300 cm
Fonte: Autores (2022)

Na Figura 3(a) foram encontrados 20 eventos considerando o intervalo das cotas entre 100 a

200 cm, que, por conseguinte, apresentou resultados em que a probabilidade de inundação é

aproximadamente 17% quando a chuva acumulada nos 6 dias anteriores é igual ou inferior a 85

mm, enquanto a probabilidade de inundação é alta (80% ou mais) quando a chuva acumulada nos 6

dias anteriores é igual ou superior a 135 mm. Já na Figura 3(b) foram encontrados 28 eventos,

situação similar ao caso anterior, e, considerando o intervalo das cotas entre 200 a 300 cm, a

probabilidade de inundação é cerca de 4% quando a chuva acumulada nos 6 dias anteriores é igual

ou inferior a 35 mm. Em contrapartida, nota-se que a probabilidade de inundação é alta (80% ou

mais) quando a chuva acumulada nos 6 dias anteriores é igual ou superior a 115 mm.

A Figura 4 (a), por sua vez, faz uma comparação pontual entre as curvas de 4 e 6 dias para o

intervalo de cota de 100 a 200 cm e, em segunda análise, para as cotas entre 200 e 300 cm (Figura 4

(b)).



(a) (b)

Figura 4 - Comparativo da probabilidade de inundação (%) conforme a precipitação acumulada de 4 e 6 dias

antecedentes: (a) cotas de 100 a 200 cm; (b) cotas de 200 a 300 cm
Fonte: Autores (2022)

Para as faixas de cota presentes neste estudo, infere-se através da análise das Figuras 4 (a) e 4

(b) que para atingir uma mesma probabilidade de inundação necessita-se de valores inferiores

de precipitação no que se refere a 4 dias antecedentes. Sendo assim, por exemplo, para uma

probabilidade de 80% de ocorrência de um evento de cheia, nas cotas entre 100 e 200 cm, é

necessária uma precipitação de aproximadamente 105 mm para 4 dias antecedentes e de

aproximadamente 135 mm para 6 dias antecedentes. No que se refere às cotas entre 200 e 300 cm,

em 80% de probabilidade de cheia, é necessária uma precipitação de aproximadamente 90 e 137

mm para 4 e 6 dias antecedentes, respectivamente. A diferença de acumulada necessária é de 30

mm em ambos os casos, variando somente nas probabilidades mais altas.

Ainda que o número de eventos para cotas superiores a 300 cm em 4 e 6 dias antecedentes

seja escasso, com a manutenção das medições de cota e precipitação por meio das estações, o

presente estudo pode ser ampliado para tais valores e aprimorado com um maior número de dados,

tendo como consequência um aumento da precisão.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

À luz do exposto, a criação de modelos de alerta de cheias, bem como a atualização e ampliação

dos modelos existentes tende a contribuir para a emissão de alertas com maior margem



de segurança. Para Ponte Nova, por meio da análise estatística aplicada aos dados dos eventos de

cheia, observa-se que a maior ocorrência destes se dá no intervalo entre cotas de 200 a 300 cm para

4 e 6 dias de antecedência do evento. Além disso, nas curvas de probabilidade geradas para 4 e 6

dias nota-se que para uma mesma probabilidade de inundação necessita-se de valores inferiores de

precipitação no que se refere a 4 dias antecedentes. No entanto, é necessário destacar que vários

fatores podem alterar as condições de uma bacia hidrográfica ao longo do tempo, o que influi

diretamente nas premissas do estudo realizado.

Por fim, os gráficos de probabilidade apresentados podem auxiliar os trabalhos realizados

pelo SACE e pela defesa civil, norteando a tomada de decisão visando a segurança da população no

que se refere à eventos de cheia no município de Ponte Nova.
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