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IDENTIFICAÇÃO DE ÁREAS SUSCETÍVEIS A INUNDAÇÕES CAUSADAS 

PELO RIO CAÉM NO PERÍMETRO URBANO DE CAÉM -BA  

John Hebert da Silva Almeida 1 & Andrea Sousa Fontes 2  

 

RESUMO – As inundações são fenômenos naturais que ocorrem com certa frequência nos leitos 

dos rios. Com o processo de urbanização, em pequenas cidades como Caém, diversas residências são 

construídas próximas aos rios tornando a situação de alagamentos preocupante. Um evento extremo 

de chuva que ocorreu em 2019 na região causou diversos prejuízos para os moradores próximo ao rio 

Caém, deixando a população em alerta sobre o assunto. Dessa forma, o presente trabalho teve como 

objetivo principal identificar áreas suscetíveis a inundações causadas pelo rio Caém no trecho urbano 

do município. O estudo teve a finalidade de identificar trechos marginais do rio em questão que 

podem ser atingidos e verificar as magnitudes das chuvas que podem culminar nestas inundações. A 

metodologia utilizada compreendeu levantamento e tratamento de dados hidrológicos e geoespaciais, 

e realização de simulações com o apoio de softwares HEC-HMS. Concluiu-se que chuvas com 

períodos de retorno relativamente baixos já podem atingir a população que vive às margens do rio 

Caém, devido à proximidade que a urbanização se deu e tem avançado em relação ao leito menor. 

Dessa forma, demonstra que a maioria dos habitantes dessas regiões vivem suscetíveis a serem 

atingidos por cheias causados por eventos extremos de precipitações. 

 

ABSTRACT– Floods are natural phenomena that occur with a certain frequency in river beds. With 

the urbanization process, in small city like Caém, several houses are built near the rivers, making the 

flooding situation worrying. An extreme rain event that occurred in 2019 in the region caused several 

damages to residents near the Caém River, leaving the population on alert about the matter. Thus, the 

main objective of this work was to identify susceptible areas to flooding caused by the Caém River 

in the urban section of the municipality. The study aimed to identify marginal stretches of the river 

in question that can be affected and to verify the magnitudes of the rains that can culminate in these 

floods. The methodology used comprised the collection and treatment of hydrological and geospatial 

data, and simulations with the support of HEC-HMS software. It was concluded that rains with 

relatively low return periods can already reach the population that lives on the banks of the Caém 

River, due to the proximity that urbanization took place and has advanced in relation to the smaller 

bed. In this way, it demonstrates that most of the inhabitants of these regions live susceptible to being 

affected by floods caused by extreme precipitation events.. 

 

Palavras-Chave – Inundações, chuvas extremas, urbanização. 

 

INTRODUÇÃO 

De acordo com Farias (2019), a recorrência de eventos extremos de chuva registrados em 

centenas de cidades brasileiras tem gerado preocupação nas instituições públicas e privadas, uma vez 

que as inundações vêm causando, a cada ano, sérios prejuízos. Concluiu ainda que um padrão cultural 
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na população e nos órgãos públicos se repete nestes municípios com relação às políticas públicas, 

aplicação da gestão e incluindo também relações entre a sociedade e o ambiente. 

O município de Caém, localizado na bacia hidrográfica do rio Itapicuru, Estado da Bahia, 

integra esse cenário.  Dos 667 desastres naturais relacionados a inundações na Bahia, 84 ocorreram 

na bacia do Itapicuru, representando 12,6% dos eventos. Este é um valor considerável quando se trata 

de uma bacia hidrográfica que tem 80% do seu território no semiárido e parte considerável dos 

municípios estão inseridos no Polígono das Secas, aos quais na maior fração do ano sofre com a 

escassez hídrica (NOVAIS, 2020).  

De acordo com Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres – CENAD (2020), 

apesar que não seja possível evitar a ocorrência de fenômenos naturais, como as chuvas extremas, 

pode-se por meio de medidas preventivas, minimizar as suas consequências para que não se tornem 

grandes catástrofes. Evitar um desastre natural é mais econômico do que reconstruir as zonas afetadas. 

O reconhecimento de áreas suscetíveis a inundações é essencial para o planejamento urbano e 

está previsto na Lei Federal 6766/79, que dispõe sobre o Parcelamento do Solo Urbano. A definição 

de terrenos alagadiços e sujeitos a inundações depende da definição de qual é o nível de inundação 

inaceitável (MIRANDA, 2016). Susceptibilidade significa algo ou alguém passível de receber 

modificações ou sofrer ações quaisquer, ou seja, a predisposição à ocorrência de um acaso. Dessa 

forma, a susceptibilidade a inundações em uma região está diretamente relacionada à probabilidade 

dela em ser atingida por cheias e alagamentos (PROCHMANN, 2014). 

Isso, em geral, está associado ao conceito de tempo de recorrência. O ideal seria realizar os 

estudos com diversos períodos de retorno para todos os rios com o detalhamento das alturas de 

lâminas d’agua, velocidade do escoamento, porém, é uma atividade longa e trabalhosa, apesar de 

desejável e fundamental para gestão adequada de risco de inundações em cidades (MIRANDA, 2016). 

Para pequenos municípios, esse conhecimento é ainda escasso, necessitando de estudos e avaliações 

pautadas em métodos estatísticos e hidrológicos. 

Neste contexto, o desenvolvimento deste trabalho que teve como objetivo identificar áreas 

suscetíveis a inundações causadas pelo rio Caém no perímetro urbano do município de Caém – BA, 

contribuiu para entender o comportamento hidrológico na região, além disso, estimar as 
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consequências das chuvas no local. O conhecimento prévio das áreas suscetíveis a inundações 

representa uma importante ferramenta para que, não somente a população, mas os órgãos públicos 

também possam estar cientes dos riscos associados.  

MATERIAIS E MÉTODOS 

Área de estudo 

O município de Caém localiza-se ao centro-norte do estado da Bahia, próximo à cidade de 

Jacobina, com coordenadas geográficas 11º 05’ 00” de latitude Sul e 40º 26’ 00” de longitude Oeste 

(CPRM, 2005). O clima da região, de acordo com a classificação climática de Köppen, é do tipo Aw 

– clima tropical com inverno seco, apresentando maior índice pluviométrico nos meses de novembro 

a abril e nítida estação mais seca no inverno (NOVAIS, 2020). 

O início da ocupação do município de Caém-BA se deu, no final do século XIX, por 

garimpeiros que transitavam pela região com destino às minas de ouro da cidade de Jacobina. Os 

primeiros estabeleceram-se nas margens do rio Prata, atualmente denominado rio Caém, com a 

construção de residências e uma igreja e, posteriormente, esse processo de povoamento foi acelerado 

(IBGE, 2018). No censo realizado em 1950, Caém tinha população de 6.651 habitantes, sendo 1.204 

na zona urbana e 5.447 na zona rural. Já no último Censo realizado em 2010, a cidade tinha 10.368 

habitantes, sendo 3.655 na zona urbana e 6.713 na zona rural (IBGE, 1950; 2010).  

Dessa forma, percebe-se que o processo de estabelecimento de moradias em regiões ribeirinhas 

se deu de forma não controlada e acelerada, se atrelado ao fato as taxas de crescimento urbano citadas 

anteriormente, contribuindo para a instalação em locais suscetíveis a inundações. Um evento extremo 

de chuva que ocorreu no ano de 2019, colocou os moradores locais em estado de alerta por conta dos 

prejuízos causados pelas inundações nas margens do rio Caém. Estes prejuízos compreenderam 

plantações destruídas, animais mortos, residências invadidas e muros destruídos.  

A Figura 1 apresenta a delimitação da área de drenagem até área urbana de Caém. Para 

delimitação foram utilizados Modelos Digitais de Elevação (MDE) obtidos da SRTM - Shuttle Radar 

Topographic Mission (USGS, 2021) com sistema de coordenadas geográficas Datum horizontal 

WGS-84, com dados altimétricos de 30 metros de resolução horizontal e um metro de equidistância 

vertical. A região delimitada tem área de 44,66 km2, perímetro de 35,14 km e relevo com cotas que 

variam de 468 a 1121 metros de altitude.  
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O tempo de concentração, igual a 238,38 min, foi calculado pela equação de George Ribeiro, 

indicada por Farias Júnior et al. (2011) que realizaram um estudo com 21 equações para cálculo de 

tempos de concentração em uma bacia do rio Cônego - RJ, com aproximadamente 30 km2 concluíram 

que, dentre as formulações semiempíricas, foi a que apresentou melhor comportamento, com desvio 

inferior a 1% em relação aos valores.  

  

Figura 1 – Delimitação da área de estudo. Fonte: Autor 2021 

O comprimento e as cotas de montante e jusante do rio no perímetro urbano foram obtidos com 

a utilização da extensão Profile Tool, no qual possui 2,02 km, cota inicial e 468 metros e cota final 

de 461 metros. Dessa forma, a declividade encontrada foi de 0,0035 m/m. Já para obtenção do perfil 

transversal do mesmo, foram realizadas medidas in loco (Figura 2).  

 

Figura 2 - Representação do perfil transversal do rio 

Fonte: Autor, 2021. 

Análise de probabilidade de Chuva máxima diária. 

Foram obtidas séries históricas com dados de chuvas diárias de estações pluviométricas 

localizadas no município de Caém através do Sistema de Informações Hidrológicas (HidroWeb) da 
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Agência Nacional das Águas (ANA) e do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos 

(INEMA)(Quadro1).  

Quadro 1 – Estações pluviométricas 

Responsável Código Latitude Longitude Período 

ANA 1140020 -11,0942 -40,4350 1959 a 2000 

ANA 1140039 -11,0936 -40,4325 2000 a 2014 

INEMA EDBA -11,0920 -40,4360 2000 a 2012 

INEMA IT-PT-35 -11,0930 -40,4380 2000 a 2020 

       Fonte: Autor, 2021. 

Para ajuste dos valores de chuva máxima diária foi utilizada a distribuição estatística pelo 

Método de Gumbel, uma vez que Miranda et al. (2017) estudaram o comportamento de modelos 

probabilísticos na predição de chuvas máximas diárias anuais no município de Divinópolis-MG e 

concluíram, após verificação do teste do Qui-Quadrado, que o modelo probabilístico que melhor 

representou os dados das chuvas máximas foi o de Gumbel. Hartmann et al. (2011) já haviam 

concluído anteriormente em um estudo que a distribuição de Gumbel apresentou ótimo 

comportamento nos testes de Kolmogorov-Sminorv (K-S) realizados para os períodos considerados, 

comprovando que a distribuição utilizada apresenta um bom ajustamento aos dados observados para 

representar chuvas máximas. 

Análise do evento de chuva extrema de 2019 

Este evento foi selecionado para estimativa da vazão extrema pois além da disponibilidade de 

dados de chuva discretizados de 10 em 10 minutos, coletados por pluviográfo instalado na estação 

IT-PR-35 do INEMA (Figura 3), foram também levantadas medidas das marcações deixadas pela 

inundação em uma das residências para ajuste do modelo hidrológico na representação do 

comportamento da bacia.  

 

Figura 3 - Hietograma da chuva que ocorreu em 2019 

Fonte: Autor, 2021. 
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Na Figura 3 verifica-se que a chuva em questão ocorreu de forma concentrada num período de, 

aproximadamente, 8 horas, em que teve início às 00:30 e finalizou às 08:20, com concentração de 

49,4 mm em 1 hora, considerado chuva de alta intensidade. 

O método utilizado para transformação dessa chuva em escoamento superficial foi o 

Hidrograma Unitário do Soil Conservation Service, indicado pelo Departamento de Água e Energia 

de São Paulo (DAEE) para o dimensionamento de dispositivos hidráulicos em bacias com áreas 

superiores a 2 km2, quando não há dados históricos fluviométricos (PAULINO,2014). A aplicação 

seguiu a metodologia aplicada por Andrade (2017) que realizou estudos com o Hidrograma unitário 

aliado ao método de Muskingum- Cunge (aplicados pelo software HEC-HMS) no diagnóstico de 

áreas suscetíveis a inundações em Guidoval - MG e obteve resultados satisfatórios comparados ao 

evento que ocorreu em 2012, permitindo que outras simulações fossem realizadas para diferentes 

ocorrências de chuva.  

Silva et al. (2014) também utilizaram esse procedimento para propagações de ondas de cheia 

na bacia do rio Kenali, no Sri Lanka. Os parâmetros do modelo foram calibrados para um evento de 

chuva intensa que ocorreu em 2005 e foi validado utilizando dados hidrológicos dos eventos ocorridos 

em 2008 e 2010. Os autores ressaltaram a capacidade do modelo em simular a magnitude e velocidade 

dos picos de cheia na bacia do rio estudado, constituindo uma importante ferramenta para previsão 

de inundações. A utilização do evento de 2019 possibilitou o ajuste no parâmetro CN que representa 

o tipo e uso do solo da área de drenagem uma vez que Paulino (2014) pontuou que variações de 10% 

no valor do CN, por exemplo, podem gerar discrepância em torno de 60% nos picos dos hidrogramas, 

logo, os dados inseridos devem ser analisados de forma criteriosa para que se aproximem o máximo 

dos valores reais. 

Eventos de chuva com períodos de retorno de 2, 10 e 20 anos 

Com base na série histórica de chuva máxima diária e aplicação da Distribuição de Gumbel, foi 

determinada as chuvas com TR igual a 2, 10 1 20 anos. As chuvas diárias calculadas foram 

discretizadas com base na distribuição subhorária do evento de 2019 e considerando a duração da 

chuva igual ao tempo de concentração da bacia de drenagem.  

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

O evento extremo que ocorreu em 2019 e causou diversos danos à população com as 

consequências da inundação, foi associado a um período de retorno de 5,1 anos. Para aplicação do 
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método Soil Conservation Service, primeiramente, foi realizada uma média ponderada utilizando os 

dados de áreas obtidas com o mapa de uso e ocupação do solo da bacia, resultando em um CN de 

61,3. Como a região se encontrava numa condição AMC I, de acordo com as chuvas acumuladas dos 

5 dias antecedentes ao evento, foi realizado o ajuste, resultando num CN de valor 39,97. A Figuras 4 

e 5 apresentam os hietogramas das chuvas totais e efetivas e o hidrograma resultante da simulação do 

evento de 2019. 

 

Figura 4 - Hietogramas das chuvas total e efetiva 

Fonte: Autor, 2021. 

 

Figura 5 - Hidrograma total após o processo de convolução 

Fonte: Autor, 2021. 

As chuvas máximas diárias anuais para os períodos de retorno de 2, 10 e 20 anos foram 

encontradas a partir da aplicação da Distribuição de Gumbel, resultando nos valores apresentados na 

Tabela 1. 

Tabela 1- Chuvas com períodos de retorno de 2, 10 e 20 anos 

TR (anos) Chuva (mm)/dia 
Vazão de Pico 

(m³/s) 

2 anos 76,52 5,61 

10 anos 138,29 40,31 

20 anos 161,90 59,72 

Fonte: Autor, 2021. 

Para as simulações das propagações de ondas de cheia relacionadas ao evento de 2019, foram 

utilizados os dados de entrada no HEC-HMS sendo evento foi utilizado para a realização do ajuste 
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do modelo hidrológico da bacia. Foram encontrados os valores de 23,54 m3/s para a vazão de pico à 

justante e 0,65 m/s para a velocidade do escoamento neste momento. Observa-se que a defasagem da 

onda foi de 10 minutos e o amortecimento da vazão foi de apenas 1,38%. Provavelmente, deve-se ao 

fato de que o comprimento do trecho a ser propagado é muito curto, dessa forma, não há fatores 

externos suficientes para que haja uma maior dissipação de energia. 

Para as propagações das ondas de cheia referentes às chuvas com períodos de retorno de 2, 10 

e 20 anos, foram encontrados resultados apresentados na Tabela 2. 

Tabela 2 - Resultados das propagações de ondas de cheia - TR 2, 10 e 20 anos 

TR (anos) Q de entrada (m3/s) Q de saída (m3/s) Veloc. (m/s) 

2 11,10 11,06 0,97 

10 56,51 56,43 0,97 

20 80,21 80,10 1,02 

Fonte: Autor, 2021. 

Após as simulações, foram coletados os dados de vazão de pico e a velocidade neste momento. 

Com o perfil da seção transversal do rio, foram obtidas as cotas máximas para cada chuva analisada. 

Para estes valores, foram realizadas análises no leito do rio de acordo com imagens de satélite obtidas 

pelo Google Maps, através da extensão QuickMapServices instalada no QGis, e foi estabelecido que 

o mesmo perfil do rio seria replicado para todo o seu comprimento já que as curvas de nível geradas 

para o trecho não apresentaram boa representatividade em parcelas do perímetro urbano. Dessa forma, 

foram obtidos os resultados para cada TR: 

• 2 anos - Extravasamento do leito menor com lâmina d'água de 0,39 m acima dele. Provável 

invasão de alguns quintais com cercas simples mais próximos ao leito do rio. Figuras 33 e 34. 

• 5,1 anos - Lâmina d'água de 1,90 m acima do leito menor. Invasão de residências mais próximas 

ao leito do rio, destruição de muros, derrubamento de árvores presentes no leito maior, destruição 

de culturas e plantações, morte de animais de pequeno e médio porte que estejam acorrentados 

ou em criadouros. Figuras 35 e 36. 

• 10 anos - Lâmina d'água de 2,57 m acima do leito menor. Além dos riscos citados na categoria 

anterior, invasão da maioria das residências que estão na margem do leito do rio, riscos de danos 

às estruturas das residências, morte de animais de grande porte, destruição e obstrução de ruas, 

risco para humanos. Figuras 37 e 38. 

• 20 anos - Lâmina d'água de 3,13 m acima do leito menor. Todos os prováveis danos das 

categorias anteriores, invasão de todas as residências que estão na margem do rio.  Figuras 39 e 

40. 

 
CONCLUSÕES 

A análise e tratamento dos dados hidrológicos foram essenciais para a compreensão, não 

somente da magnitude da chuva que ocorreu em 2019, mas também em relação às outras chuvas da 
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série histórica. Foi constatado que o evento de 2019 teve um período de retorno de 5,1 anos e que o 

evento mais extremo dentre todos coletados pelas estações foi de 77,58 anos. 

A partir das simulações das propagações de ondas de cheia, utilizando o software HECHMS, 

foi constatado que, como o trecho do rio no perímetro urbano é relativamente curto, não há 

amortecimento das vazões de forma significativa (de 0,89% a 1,38% de amortecimento), além disso, 

as ondas propagaram-se por todo o trecho em apenas 50 minutos. Logo, percebeu-se que os impactos 

causados pelas mesmas vão desde a montante até a jusante com, praticamente, o mesmo potencial de 

dano. 

Como resultado do objetivo principal deste trabalho, foram representadas as regiões suscetíveis 

a inundações no perímetro urbano do município. As inundações poderão atingir lâminas d'água de 

0,39 m, 1,90 m, 2,57 m e 3,13 m acima do leito menor para chuvas com períodos de retorno de 2, 5,1, 

10 e 20 anos, respectivamente. Dessa forma, percebeu-se que até mesmo para chuvas com períodos 

de retorno de 2 anos, alguns danos já poderão ser causados às propriedades com limites mais próximos 

do leito menor. Para os períodos de retorno superiores a 5,1 anos (evento extremo de 2019), os danos 

já passam a ser mais catastróficos envolvendo perdas materiais. 

Por fim, conclui-se que os resultados deste estudo podem servir como um referencial para o 

potencial de danos que as inundações podem causar no município, inclusive, alertar a população sobre 

os riscos que as mesmas podem estar expostas. Além disso, a realização deste estudo foi possível 

devido a disponibilidade dos dados hidrológicos, dados estes que estão sem monitoramento na cidade 

desde novembro de 2020, impossibilitando não somente o aprofundamento de novos estudos, mas 

também, a implementação de quaisquer ferramentas de alerta que dependam deste monitoramento. 

Logo, faz-se um apelo para que as estações que coletam tais dados passem a ser monitoradas 

novamente para que a dinâmica hidrológica na região continue a ser analisada e compreendida. 
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