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RESUMO – A população da bacia do Rio Acari é exposta a inundações, que se potencializam com 

o histórico crescimento desordenado, falhas da infraestrutura crítica, falta de serviços públicos e 

outros fatores que aumentam a severidade de danos causado por esses eventos. Foi realizado por 

Machado (2020) o estudo e a elaboração de índices sintéticos com base em uma análise 

socioeconômica da bacia do Rio Acari, que combinados com um mapeamento de inundações, resultou 

no Índice de Risco Socioeconômica a Inundações (𝐼𝑅𝑆𝐼). A partir deste ponto de partida, o presente 

estudo buscou explorar mais o potencial da simulação matemática hidrológico-hidrodinâmica, 

realizada com o auxílio do software MODCEL, para agregar análises não só de níveis de inundações, 

mas também utilizando suas variações em função do tempo, o que possibilita um estudo mais 

abrangente e dinâmico da avaliação de risco, considerando também o tempo de falha. O 

desenvolvimento de aplicações do 𝐼𝑅𝑆𝐼 resultou em interpretações mais completas de avaliação do 

risco e de moradores em risco, ao longo do tempo, em diferentes locais da bacia, assim permitindo 

um diagnóstico mais preciso da consequência das inundações, principalmente para as etapas as etapas 

de preparação e resposta da gestão de risco. 
 

ABSTRACT – The population of the Acari River basin is exposed to floods, which are exacerbated 

by historical disorderly growth, critical infrastructure failures, lack of public services and other factors 

that increase the severity of damage caused by these events. Machado (2020) carried out the study 

and elaboration of synthetic indices based on a socioeconomic analysis of the Acari River basin, 

which, combined with a mapping of floods, resulted in the Socioeconomic Risk Index to Floods (𝐼𝑅𝑆𝐼). 
From this starting point, the present study sought to further explore the potential of hydrological-

hydrodynamic mathematical simulation, carried out with the aid of the MODCEL software, to 

aggregate analyzes not only of flood levels, but also using their variations as a function of time, which 

allows a more comprehensive and dynamic study of risk assessment, also considering the time to 

failure. The development of 𝐼𝑅𝑆𝐼 applications resulted in more complete interpretations of risk 

assessment and of residents at risk, over time, in different locations of the basin, thus allowing a more 

accurate diagnosis of the consequences of floods, especially for the stages of risk management 

preparedness and response. 
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INTRODUÇÃO 

O processo de geração de escoamento superficial e consequente acúmulo de água em parcelas 

do território urbano, gerando falhas no sistema de drenagem (alagamentos e/ou inundações), é 

oriundo da interação entre os eventos pluviométricos e o meio físico que recebe a contribuição pluvial 

(TUCCI, 2012). Desta forma, os alagamentos e inundações em uma cidade são afetados diretamente 

pela intensidade da chuva, que tem relação com a duração e frequência do regime de chuvas intensas 

locais, e com a forma como essa chuva é transformada em vazão pela bacia urbanizada (MIGUEZ et 

al. 2017). Em Brody (2013) foi realizado um estudo nos Estados Unidos quantificando 

economicamente os impactos das inundações, onde não só as variáveis pluviométricas, mas também 

áreas mais populosas apresentaram maiores danos. Portanto, tanto a chuva quanto o meio físico 

urbano podem apresentar heterogeneidade territorial significativa, no que diz respeito a suas 

contribuições para a susceptibilidade a inundações. 

As medidas de mitigação de inundações, principalmente do tipo estrutural, necessitam 

investimentos elevados na sua implementação e operação (MACHADO, 2005). As medidas oferecem 

ganhos que dependem da situação das áreas de risco, que refletem na diferença entre a eficiência e 

eficácia de cada medida, tornando a tomada de decisão definida em função das características dos 

corpos hídricos, do benefício da mitigação das inundações, além de fatores sociais da sua atuação 

(BARBOSA, 2006). 

Sendo assim, as falhas no sistema de drenagem devem que ser entendidas como um problema 

que demanda a compreensão das variações do fenômeno de maneira espacial e temporal. Assim, a 

modelagem hidrodinâmica surge como um componente importante na gestão de risco devido a 

possibilidade de simular os eventos de cheia e suas respostas, integrando-as com sistemas de 

informação geográfica (SIG), que podem gerar análises holísticas, envolvendo a avaliação de risco e 

seu mapeamento, no decorrer dos eventos extremos. 

Ribeiro (2015) considera que, a partir do domínio da interpretação, análise, avaliação e 

proposição de soluções através de variáveis concretas, políticas públicas podem ser adequadamente 

formuladas para a gestão urbana. Ainda que a base de dados do ambiente urbano permaneça em 

constantes mudanças e apresentem variáveis dinâmicas, favorecendo ou não os danos causados pelos 

desastres naturais, o seu cruzamento com características predisponentes ao dano, associadas ao meio 

físico, torna possível elaborar mapas de risco (BITAR, 2014). Algo semelhante é apresentado aos 

atributos socioeconômicos de um meio físico, onde o nível de vulnerabilidade é o resultado de 
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processos sociais e mudanças ambientais, criando precariedade nas condições de vida e proteção 

social dessa população, que se localiza, usualmente, nas áreas que mais sofrem com a segregação 

urbana, e que são mais vulneráveis à ocorrência de ameaças e seus eventos subsequentes (WISNER 

et al., 2004). 

A avaliação do risco de inundação deve abordar o ciclo de gestão de forma completa, 

configurando uma ferramenta útil para os agentes e formuladores de políticas urbanas. As etapas do 

processo de gestão de risco são ilustradas na Figura 1 (MIGUEZ et al., 2017). A etapa de Prevenção 

tem como função prevenir os danos das inundações, ou seja, localizando previamente áreas onde o 

perigo está presente, para então impedir, ou reduzir o risco, agindo com medidas de planejamento 

territorial para evitar a ocupação dessas áreas e ou propor a realocação permanente da população já 

presente nos locais perigosos, ou até em medidas individuais como construções mais preparadas para 

evitar os efeitos da exposição a inundações. A etapa de Mitigação surge para áreas de risco que 

permanecem, mesmo com a atuação da Prevenção, ou seja, ela se refere a uma preocupação com 

pessoas já instaladas em áreas perigosas e que precisam de proteção, então sendo necessário agir com 

medidas para mitigar esse risco, atuando tanto na redução do perigo gerado pelas inundações, que 

podem conter intervenções no sistema de drenagem com foco na redução de lâminas d`água dessas 

áreas de risco, ou na redução dos efeitos sobre as casas afetadas, com medidas de proteção local  . As 

etapas de Prevenção e Mitigação têm objetivos semelhantes e atuações permanentes, embora com 

conotações próprias, estando associadas a ações anteriores aos eventos que disparam o risco. A etapa 

da Preparação, também é anterior à ocorrência do evento que pode disparar o desastre e tem conotação 

de planejamento, a partir da previsão da falha das medidas das etapas anteriores, criando condições 

para uma resposta (durante o evento) que minimize danos. Então, são preparadas operações de apoio 

e socorro, baseadas em monitoramento e alertas, para atuarem durante o desastre, para uma realocação 

temporária da população em risco, por exemplo, sendo importante o envolvimento e conscientização 

desta. A etapa da Resposta é basicamente a operação do planejado pela etapa anterior, agindo durante 

o evento, após ser dado o alarme, que é quando acontecem os evacuações e resgates, abrigo 

temporário, apoio logístico diverso, etc. Na etapa da Recuperação, o desastre já aconteceu e a 

sociedade tenta se recuperar dos danos tangíveis e intangíveis através de medidas próprias e do poder 

público, que vão ser diferentes de acordo com a vulnerabilidade de cada indivíduo ou área, sendo que 

uma população carente de recursos próprios e do auxílio do poder público pode ser incapaz de se 

recuperar, em uma espiral de degradação, impactando sua vulnerabilidade para outros ciclos de risco. 
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Figura 1 – Etapas da Gestão de risco (MIGUEZ et al., 2017). 

OBJETIVO 

Considerando que não é possível eliminar por completo o risco de inundações, medidas devem 

ser previstas em todo o ciclo da gestão de risco. Diante desta situação, esse artigo tem como objetivo 

principal desenvolver aplicações do mapeamento de risco a inundações com base na metodologia dos 

índices de Machado (2020) e gerar novos indicadores e interpretações, através da exploração espaço-

temporal dos resultados que a modelagem hidrodinâmica computacional pode oferecer. O avanço no 

diagnóstico do risco de inundações, com base na metodologia do Índice de Risco Socioeconômica a 

Inundações (𝐼𝑅𝑆𝐼), propõe a avaliação desse risco ao longo do tempo das simulações do modelo da 

bacia, de forma a auxiliar a construir um melhor conhecimento do risco e seus desdobramentos, com 

possibilidade de servir como ferramenta para um planejamento. 

A BACIA DO RIO ACARI E ESTUDOS ANTERIORES 

A população da bacia hidrográfica do Rio Acari sofre com falhas da Gestão de Risco de 

inundações, principalmente aquela das áreas mais pobres, onde diversas áreas vulneráveis estão 

expostas aos eventos de cheia cíclicos e recorrentes, que se tornaram um “estresse crônico”, como 

efeitos graduais abrangentes que podem impactar a integridade da sua população e seus bens, como 

também seu desenvolvimento e sua resiliência ao longo dos anos (OLIVEIRA, 2018). 

Com base em dados do censo demográfico (IBGE, 2010), a renda média familiar da maioria da 

população da bacia se enquadra nas classes C1 e C2 quando comparado com o Critério Brasil (ABEP, 

2012). O perfil socioeconômico da população ficou alinhado com a situação da bacia na pandemia de 

Covid-19 no período entre 2020 e 2021 que, de acordo com dados do Data Rio (2022), apresentou os 
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valores mais críticos da cidade do Rio de Janeiro, principalmente em sua taxa de letalidade. A bacia 

contém todos os 12 bairros com as maiores taxas de letalidade da cidade: Rocha Miranda (15%), 

Coelho Neto (15%), Acari (15%), Turiaçu (15%), Oswaldo Cruz (14%), Parque Anchieta (13%), Vaz 

Lobo (13%), Marechal Hermes (12%), Costa Barros (12%), Anchieta (12%), Madureira (12%) e 

Padre Miguel (12%). Na Figura 2 é ilustrada a localização dos bairros da bacia. 

 

 

Figura 2 – Bairros da bacia hidrográfica do Rio Acari. 

 

O estudo realizado por Machado (2020) indicou diversos pontos críticos de vulnerabilidade, 

que, em sua maioria, coincidiram com regiões localizadas nas margens dos rios e em encostas, assim 

confirmando que o processo de urbanização da bacia gerou áreas com mais alto grau de 

vulnerabilidade com exposição ao perigo dos fenômenos naturais mais frequentes do Rio de Janeiro. 

Por ser uma bacia urbana densamente ocupada, a maioria das manchas de inundação mapeadas 

encontraram moradias no seu caminho.  De acordo com dados do IBGE (2010), foi estimado que 

118890 moradores, cerca de 11% dos moradores da bacia do Rio Acari, apresentariam algum grau de 
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risco em algum momento do evento da chuva de projeto, onde esses moradores se concentram mais 

nos bairros: Acari, Bento Ribeiro, Coelho Neto, Irajá, Jardim América, Marechal Hermes, Parque 

Columbia, Realengo e Vila Valqueire. 

METODOLOGIA 

A metodologia deste artigo tem, como ponto de partida, a adoção do estudo de índices 

desenvolvidos em Machado (2020). O 𝐼𝑅𝑆𝐼 é o resultado da combinação da avaliação do perigo do 

fenômeno de inundação com a avaliação da vulnerabilidade socioeconômica através da Equação 1, 

sendo estes avaliados de formas individuais, e posteriormente integrados espacialmente através da 

interseção de áreas habitadas potencialmente expostas aos fenômenos de inundações.  

 

𝐼𝑅𝑆𝐼 = 𝐼𝑃𝐼 ∗ 𝐼𝑉𝑆𝐸𝐷𝐸𝑁                                                                                          (1) 

𝐼𝑃𝐼 = Índice de Perigo a Inundações. Valores entre 0 e 1 foram atribuídos em cada célula de escoamento; 

sendo 1 o grau crítico e o 0 para perigo residual. 

𝐼𝑉𝑆𝐸𝐷𝐸𝑁 = Índice de Vulnerabilidade Socioeconômica a Desastres Naturais. Valores entre 0 e 1 foram 

atribuídos em cada setor censitário habitado, sendo o 1 grau crítico e o 0 para vulnerabilidade residual. 

 

Compondo a variável de vulnerabilidade, 𝐼𝑉𝑆𝐸𝐷𝐸𝑁 é composto por variáveis escolhidas do 

último censo do IBGE (2010) com base nos componentes (fragilidade, suscetibilidade e falta de 

resiliência) apontados por Cardona (2004). Assim como também, de forma semelhante, Wisner et al. 

(2004) reforça a importância que essas variáveis devam ser consideradas na avaliação do risco, mas 

que também aponta a vulnerabilidade como algo resultante de uma progressão complexa e duradoura 

ao longo da urbanização. Considerando isso, a metodologia desse artigo prossegue com a premissa 

de que a vulnerabilidade é uma característica predisponente ao risco em um evento de cheia, sendo 

considerado constante ao longo dele. 

Já o 𝐼𝑃𝐼 apresentou uma análise do perigo potencial de acordo com o perfil construtivo da área 

exposta, devido às lâminas d’água máximas, mas a sua metodologia possui o potencial obter 

resultados mais abrangentes com o auxílio da modelagem, sendo possível analisar o progresso do 

risco ao longo da duração da simulação de um evento de cheia (e o retorno a uma situação sem risco). 

Na Figura 3 é ilustrado o comportamento típico do grau do 𝐼𝑅𝑆𝐼 ao longo de uma simulação com seus 

indicadores, ressaltando-se que tal gráfico do progresso do risco a inundações pode representar esse 

progresso em uma célula, em um bairro ou em toda a bacia hidrográfica. 
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Figura 3 – Ilustração gráfica da progressão do risco a inundações ao longo de uma simulação computacional. 

 

Então explorou-se a utilização do nível atingido pela água nos locais de ocorrência como 

variável ao longo do tempo, atribuído por uma chuva de projeto com tempo de recorrência de 25 anos, 

de 300 minutos de duração e com intervalo de tempo de simulação de 15 minutos. Obtendo-se a 

intensidade e a distribuição espacial do risco em função do tempo, torna-se possível obter novas 

respostas para fins de subsidio à gestão, como o tempo de início efetivo do risco para cada área (o 

que indica o tempo disponível para a resposta) , a duração desse risco, além de estimar, nessas áreas, 

quando e quantas pessoas vão ser expostas ao evento (início de efeitos danosos, picos, tempo de 

retorno para as casas evacuadas, por exemplo), com base na densidade populacional do setor 

censitário pertinente. 

APLICAÇÕES E RESULTADOS 

Partindo da análise do progresso do risco de inundações apresentado na Figura 4 ao longo de 

todo o evento, é possível quantificar a exposição ao risco desde o início do evento de chuva, 

possibilitando a quantificação também de moradores e áreas em risco ao longo do tempo em toda a 

bacia em comparação com o bairro Acari que, de acordo com Machado (2020), foi a área com a pior 

avaliação em diversos indicadores e índices aplicados nesta bacia.  
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Figura 4 – Progresso do risco ao longo de em um evento de chuva de tempo de recorrência de 25 anos. 

 

 Com a exploração da metodologia de mapeamento de áreas de risco do 𝐼𝑅𝑆𝐼, foi possível obter 

novos resultados, que podem fortalecer as etapas de Prevenção, Mitigação, Preparação e Resposta da 

gestão de risco. Para as etapas de Prevenção e Mitigação, o mapa de risco ilustrado na Figura 5a já 

pode servir como guia para as medidas e indicar quais áreas possuem maior urgência devido a à 

magnitude o risco que estão expostas, além de servir como indicador de desempenho para essas 

medidas em possíveis simulações de cenários futuros, com um planejamento territorial e sistema de 

drenagem mais eficazes e eficientes. Para as etapas de Preparação e Resposta, a localização do risco 

pode servir de ferramenta para localizar áreas que vão precisar do auxílio da Defesa Civil em eventos 

de chuvas intensas, assim direcionando para um Plano de Contingência com maior base de 

informações conforme abstraído da Figura 5c, e pela estimativa do tempo de início e a duração do 

risco, para cada área de risco da bacia, mapeados nas Figuras 5b e 5d.   
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(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

Figura 5 – Mapeamento de cada célula da Modelagem Computacional, avaliando (a) o risco máximo, (b) a duração do 

risco, (c) a disposição espacial da população em risco e (d) o tempo de início, em minutos, para a inundação oferecer 

risco a essa população. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O estado atual da bacia indica urgência na melhora da sua gestão de risco, sendo necessárias 

respostas adaptativas mais dinâmicas a esses riscos que evoluem ao longo dos anos. Um dos desafios 

é elaborar um diagnóstico do risco, mas com a possibilidade de avaliações geográficas comparativas, 

modelagem hidrodinâmica avançadas de mudanças temporais e seus efeitos, torna-se algo que pode 

ser aprimorado.  

Como foi apresentado nas Figuras 5a, 5b e 5c, em diversos pontos da bacia foram confirmados 

pontos críticos já observados na avaliação do risco máximo, sendo esses localizados principalmente 

a jusante da bacia, onde também se mostraram regiões densamente habitadas em que o risco a 

inundações está presente por horas, assim como na Figura 5d apresenta o tempo de início mais 

atrasado em relação ao resto da bacia. 

Sendo assim, ressalta-se também que a adoção de uma chuva de projeto na modelagem refletiu 

diretamente no comportamento do progresso do risco, o qual determinou os instantes de pico do 𝐼𝑅𝑆𝐼 

em cada célula. Durante a metade chuva, apresentada .na Figura 4 entre 150 minutos e 165 minutos, 

é apresento o maior número de áreas em risco na bacia inteira por ser o intervalo de tempo em que 

toda a bacia foi submetida ao pico da intensidade dessa chuva de projeto durante o intervalo de tempo 

(15 minutos) avaliado na simulação, algo que pode indicar no uso de simulações com menores 

intervalos de tempo. Então a composição e a calibração do modelo estão diretamente relacionadas a 

precisão dos indicadores apontados por esta metodologia, sendo esta com a possibilidade de ser 

replicada por qualquer modelo com dados de saída de lâmina d’água em função do tempo. 

Este artigo possibilitou indicadores temporais de risco a inundações em toda a bacia 

hidrográfica do Rio Acari, o que possibilita a estimativa de um tempo de preparo que também pode 

ser associado a previsões meteorológicas. Então, com acesso a esses indicadores, seria possível 

também realizar a busca de equipamentos comunitários (Escolas, Hospitais etc.) com capacidades de 

adaptação e uso para abrigos temporários, para uma população próxima, com número estimado e 

alertada por um sistema, que pode precisar sair das áreas de risco através de rotas de fugas. além da 

possibilidade de estimar um tempo de preparo para a operacionalização de um Plano de Contingência 

A adoção dos indicadores obtidos neste artigo, com eventuais complementações, apresenta 

potencial para o planejamento e operacionalização de um Plano de Contingência na bacia do Rio 

Acari, sendo o progresso do risco algo que ainda pode gerar novas interpretações e usos focados para 

esse tipo medida mitigação do risco a inundações.  
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