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RESUMO - Durante as últimas décadas, o Brasil e Porto Nacional em especial, teve um 

crescimento populacional urbano significativo. Esse crescimento constante ocasiona impactos 

expressivos na infraestrutura hídrica, comprometendo, sobretudo a drenagem pluvial urbana. Um 

dos impactos observados são as inundações urbanas.  Nas circunstâncias atuais, inúmeras ações de 

precaução e segurança para combater inundações urbanas são aderidas, geralmente, por medidas 

corretivas. O presente trabalho tem como objeto avaliar o sistema de drenagem pluvial urbana a 

partir da aplicação da metodologia apoiada em Indicadores de Fragilidade do Sistema (IFS), 

composto por indicadores de natureza tecnológica, ambiental e institucional.  A aplicação desta 

metodologia foi realizada em 6 áreas problemas da sub bacia do Ribeirão São João, classificadas 

como Área Problema (AP). Os resultados indicaram a ausência e ineficiência dos dispositivos de 

coleta, o alagamento de grande parte das áreas analisadas, e outros indicadores pertinentes, 

permitindo o conhecimento geral sobre o funcionamento dos sistemas públicos relativos à drenagem 

pluvial urbana existente no Setor Jardim América, área urbana abrangida pela Sub Bacia do 

Ribeirão São João, no município de Porto Nacional – TO 

 

ABSTRACT - during the last decades, Brazil and in particular Porto Nacional, had a significant 

urban population growth. This steady growth causes significant impacts on water infrastructure, 

affecting mainly the urban storm drainage. One of the observed impacts are urban flooding.  In the 

current circumstances, numerous precautionary actions and security to combat urban floods are 

attached, usually by corrective measures.  This work has as object to evaluate the urban rainwater 

drainage system from the application of the methodology supported Fragility System Indicators 

(IFS), composed of indicators of technological, environmental and institutional. The application of 

this methodology was carried out in 6 areas problems of sub basin of the Ribeirão São João, 

classified as Area Problem (AP). The results indicated the absence and inefficiency of collection 

devices, much of flooding of the areas analyzed, and other relevant indicators, allowing the general 

knowledge about the functioning of public systems for the existing urban storm drainage in Sector 

Jardim América, covered urban area the sub basin Ribeirão São João in the city of Porto Nacional -  

TO. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Inundações em zonas urbanas evidenciam um sério problema para as cidades brasileiras, pois 

em geral atingem áreas com alto índice de ocupação, acarretando perdas significativas para a 

sociedade. Várias razões podem estar relacionadas quanto à ocorrência das inundações. 

Provavelmente, um dos mais graves é a ausência de planejamento urbano para ocupação de bacias 

hidrográficas, em especial no caso de cidades de pequeno porte, sem recursos financeiros para a 

execução de obras de drenagem urbana, ou períodos chuvosos curtos ou chuvas de pequenas 

intensidades. 

Este trabalho tem como intuito avaliar o sistema de drenagem pluvial urbana, do loteamento 

Jardim América da cidade de Porto Nacional, Tocantins. Este loteamento faz parte da sub-bacia do 

Ribeirão São João e foi executado conforme o Plano Diretor da cidade. Esta análise foi realizada a 

partir da aplicação da metodologia apoiada em Indicadores de Fragilidade do Sistema (IFS), 

composta de indicadores de natureza tecnológica, ambiental e institucional. Metodologia esta, 

desenvolvida por Silva et al. (2004) componente do Plano Municipal de Saneamento Ambiental de 

Alagoinhas, no Estado da Bahia. 

 

2. ÁREA DE ESTUDO 

O município de Porto Nacional sofreu na última década, um aumento significativo 

populacional, devido ao avanço das fronteiras agrícolas no estado do Tocantins, atualmente a cidade 

possui cerca de cinquenta mil habitantes. O território a ser analisado nesse estudo faz parte da área 

urbana abrangida pela Sub-Bacia do Ribeirão São João (Figura 1). Esta bacia possui uma área de 

aproximadamente 82 km² e sua desembocadura está localizada na área urbana (LEITE; 

CARVALHO, 2013). 

Para o referente estudo, foi selecionado o Setor Jardim América, um bairro planejado lançado 

em 2009, localizado ás margens das rodovias TO-255 e TO-050. Conta com 2.652 terrenos 

residenciais e comerciais, na região de maior crescimento e valorização da cidade (Figura 2). 

Para Azevedo et al. (2011), o regime de chuvas da região é bem caracterizado, com estações 

bem marcadas, no caso da estação chuvosa ou úmida e da estação seca ou de estiagem. No período 

que vai de outubro a abril, as precipitações são intensas (com normais maiores que 80 mm/dia) e 

sua recorrência quase que diária. O índice de precipitação total tem uma média com maior parte 

concentrada em 150 dias. Nos meses de abril a outubro, as chuvas são muito reduzidas, inclusive 

elas inexistem entre junho e agosto. 
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           Figura 1 - Mapa de Localização da Sub-Bacia do Ribeirão São João 

 

Figura 2 – Delimitação da área e localização dos Pontos de Estudo APs 

 

3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Neste estudo foi aplicada a metodologia desenvolvida por Silva et al. (2004) que permite a 

obtenção de Indicadores de Fragilidade do Sistema (IFS), compostos de indicadores de natureza 

tecnológica, ambiental e institucional, utilizado na elaboração do componente Drenagem Urbana de 

Águas Pluviais que compõe o Plano Municipal de Saneamento Ambiental de Alagoinhas - BA. 
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Basicamente o método consiste na determinação de Áreas Problemas (APs) e na avaliação dos 

indicadores de fragilidade e a proposição de soluções de drenagem urbana com base nos mesmos. 

A Tabela 1 mostra a natureza, os fatores e a abordagem que deve ser considerada na aplicação 

desta metodologia. Enquanto a Tabela 2 mostra os indicadores de fragilidade, a natureza e a 

abordagem que deve ser aplicada segundo Silva et al. (2004). 

 

Tabela 1 - Fatores que Afetam o Sistema de Drenagem, adaptado de Silva et al. (2004). 

 

 

Neste trabalho foram tomados 6 AP’s mediante visita in loco (Figura 2), obtidos a partir da 

determinação das linhas de fluxo com base nas curvas de nível. Todas as áreas foram identificadas, 

visitadas no período chuvoso, avaliadas e classificada os IFS, conforme os valores (pesos) da 

Tabela 3, fundamentados por Santos Júnior (2013). 

Após a avaliação da manifestação dos indicadores com os valores apresentados pela Tabela 3, 

foi necessário obter o Índice Geral de Fragilidade – IFG que se deu pela soma dos pesos atribuídos 

em função da manifestação de todos os indicadores das naturezas, multiplicados pelos pesos 

atribuídos as naturezas, institucional, tecnológica e ambiental nos valores de 1 a 5 em todas as AP’s 

de acordo com sua relevância, como proposto por Santos Jr. (2014). 
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Tabela 2 - Indicadores de Fragilidade do Sistema (IFS) , adaptado de Silva et al. (2004). 

 

 

Tabela 3 - Valores da manifestação dos indicadores 

Valores (Pesos) Intervalos 

0 Indicador Inexistência no PE 

1 Presente, sem agravante (100%) 

2 Pouco agravante (75%) 

3 Média (50%) 

4 Moderada (25%) 

5 Ausente, muito agravante (0%) 

 

Os valores do IGF (Santos Jr., 2014) e variam entre 0 a 130  conforme a Tabela 4, sendo 

divididos em graus de fragilidade e intervalos. Quanto mais alto for o valor do IGF mais sério será o 

problema da área analisada quanto à drenagem pluvial urbana. 

Esta metodologia foi empregada, adaptada e aplicada por Steiner (2011) e Santos Júnior 

(2013) em análises de outras bacias hidrográficas urbanas, apresentando bons resultados. 

 

 



XIII Simpósio de Recursos Hídricos do Nordeste         
6 

 

Tabela 4 - Graus e Intervalos de Fragilidade 

Graus de Fragilidade Intervalos 

Muito Baixa 0 a 26 

Baixa 26 a 52 

Média 52 a 78 

Forte 78 a 104 

Muito Forte 104 a 130 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

Durante as visitas técnicas no Setor Jardim América, foram identificados e avaliados os 

elementos e as falhas do sistema de drenagem urbana, que resultou na escolha das 6 APs. Um 

exemplo da fragilidade do sistema atual pode ser observado na Figura 3. 

 

Figura 3 - (A) Alagamentos na via; (B) Descarte de Resíduos em Local Inadequado; (C) Erosão do 

terreno, frequentemente observados no Setor Jardim América de Porto Nacional – TO. 

 

Com base na metodologia descrita, foram aplicados e avaliados as manifestações dos IFS nas 

APs, conforme a Tabela 5. 
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Tabela 5 - Índices de Fragilidade no Sistema para as APs do setor Jardim América. 

  
Valores (Pesos) 

Natureza do 

Indicador Indicadores AP01 AP02 AP03 AP04 AP05 AP06 

  • ineficiência do escoamento nas vias 3 3 3 4 5 3 

  • ineficiência dos dispositivos de coleta 3 5 5 5 5 3 

Tecnológico • ineficiência da capacidade de transporte dos condutos 3 5 5 5 5 3 

  • redução da vida útil dos equipamentos 0 0 0 0 0 0 

  • redução da vida útil dos pavimentos 3 3 3 4 4 3 

Índice de Fragilidade - Tecnológico 24 32 32 36 38 24 

  • degradação física dos terrenos 3 4 3 4 4 3 

  

• instabilidade estrutural dos terrenos adjacentes às 

galerias 
0 0 0 0 5 0 

  • favorecimento da produção de sedimentos 3 3 3 3 5 3 

  

• diminuição do tempo de recorrência das cheias 

significativas 
4 4 4 4 4 4 

  • restrição à implantação de áreas de inundação 5 5 5 5 3 5 

Ambiental • interferência inadequada no trânsito de veículos 0 0 0 0 0 0 

  • interferência inadequada no movimento de pedestres 0 0 0 0 0 0 

  • ocorrência de alagamentos 2 4 2 3 4 2 

  • contaminação do corpo receptor 4 4 4 4 4 4 

  

• potencialização do aumento dos índices de 

insalubridade da população marginal ao corpo receptor 
3 3 3 3 4 3 

  • deposição de sedimentos nas vias públicas 2 3 4 3 3 2 

  • assoreamento do corpo receptor 0 0 0 0 4 0 

Índice de Fragilidade - Ambiental 78 90 84 87 120 78 

  

• elevação dos gastos com manutenção dos 

equipamentos 
0 0 0 0 0 0 

  • elevação dos gastos com conservação 2 2 2 2 4 2 

  

• aumento da demanda de recursos financeiros para 

implantação de obras 
5 5 5 5 5 5 

Institucional • perda de credibilidade da administração pública 4 4 4 4 4 4 

  • desgaste das relações inter-institucionais 3 3 3 3 3 3 

  • ineficiência operacional 5 5 5 5 5 5 

  • perda de oportunidade de arrecadação financeira 0 0 0 0 0 0 

  

• deterioração da possibilidade de aplicação de 

recursos legais e normativos 
3 3 3 3 3 3 

Índice de Fragilidade - Institucional 22 22 22 22 24 22 

INDICE GERAL DE FRAGILIDADE - IGF 124 144 138 145 182 124 

 

A Figura 4 mostra os resultados do Índice Geral de Fragilidade classificado pelos Índices de 

Fragilidade Tecnológico, Ambiental e Institucional para as áreas críticas analisadas. A partir do 

Índice Geral de Fragilidade, foram levantados os principais problemas observados. 

Todas as áreas analisadas apresentaram resultados elevados para o Índice de Fragilidade 

Institucional de acordo com a metodologia. Esses indicadores demonstram claramente que não 

foram investidos recursos financeiros para a implantação de obra de drenagem pluvial urbana no 

setor. A existência e a qualidade de um sistema de drenagem urbana é que determinará o grau dos 

benefícios ou prejuízos à população conforme relata o documento da Cetebesp (1986). 
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Figura 4 - Manifestação dos Indicadores de fragilidade do sistema de drenagem pluvial do Setor 

 

As AP’s 03, 04 e 05 da sub-bacia do Ribeirão São João encontram-se interligadas pela rede de 

fluxo de escoamento, através da pavimentação. Por isso, com a ausência ou ineficiência do sistema 

de drenagem, todos contribuem para o alagamento e sobrecarga hídrica de outra AP. Já a AP 05, 

que devido a sua inclinação acentuada do relevo e sentido de escoamento, direciona a água 

diretamente para o Ribeirão São João, carreando uma grande quantidade de material carreado para o 

leito do rio. 

Já nas AP’s 02, 04 e 06 ocorrem alagamentos em chuvas intensas. Após o alagamento as ruas 

se transformam em depósitos de sedimentos e a pavimentação é bastante prejudicada, 

principalmente em locais com maior tráfego de veículos, reduzindo a vida útil das mesmas. 

Em todos os pontos analisados é notória a ausência de dispositivos de coleta e disposição das 

águas pluviais eficientes. Esta falha ocorre devido a falta de investimentos dos órgãos públicos e a 

ausência da conscientização da população para a conservação dos terrenos baldios, o que facilita a 

degradação física dos terrenos e favorece a produção de sedimentos que se destinam a via. 

De forma geral, a análise dos resultados obtidos confirma a afirmação Barros (2005) quando 

faz referência que um sistema de drenagem deve ser projetado, executado e operado em 

conformidade com os demais serviços públicos da cidade. Neste contexto, a Tabela 6 apresenta as 

ações identificadas e propostas para que o IFS e IGF possam ser diminuídos a níveis aceitáveis. 

Neste contexto, destaca-se que muitas prefeituras de cidades de pequeno porte, como é o caso, 

não possuem recursos financeiros suficientes para investir em obras de drenagem urbana e/ou 

muitas vezes não possuem legislação específica e nem especificações de drenagem no plano diretor 

que ordena o crescimento e abertura de novos loteamentos. 
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Tabela 6 - Ações Propostas por Área Problema do setor Jardim América. 

 
 IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES POR ÁREA-PROBLEMA 

ÁREAS-PROBLEMA 
     

 

AP01: Av. mãe Dedé c/ Rua 02             

AP02: Rua 16 c/ Rua 18             

AP03: Av. Condor 7 c/ Av Porto Imperial             

AP04: Rua 13 c/ Rua 24             

AP05: Rua da Passagem Real             

AP06: Rua 20             

                                                                   AÇÃO ÁREAS-PROBLEMA: 

AP01 AP02 AP03 AP04 AP05 AP06 

Elaboração de Projetos Básicos ou Estudos 

Preliminares 
x x x x x x 

Elaboração de Projetos Executivos x x x x x x 

Implantação de obras de micro- drenagem x x x x x x 

Implantação de obras de macro- drenagem x x x x x x 

Desobstrução de dispositivos hidráulicos x x x x x x 

Recuperação física de dispositivos existentes         x x 

Adequação ou melhoramento de dispositivos existentes         x x 

Recuperação de pavimentos x x x x x x 

Implantação de pavimentos             

Controle de processos erosivos         x x 

Recrutamento de mão de Obra x x x x x x 

Reordenação institucional x x x x x x 

Criação de dispositivos legais x x x x x x 

Ação conjunta com os outros componentes do 

Saneamento Ambiental 
x x x x x x 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No município de Porto Nacional o processo de urbanização ocorreu em detrimento das 

condicionantes ambientais, associadas ao dimensionamento inadequado ou a não implantação do 

sistema de drenagem pluvial. Isto resulta atualmente em frequentes alagamentos em várias  pontos 

do município, especialmente na área urbana do Setor Jardim América, loteamento novo inaugurado 

em 2009.  

A obtenção dos Indicadores de Fragilidade do Sistema (IFS), tomando-se como embasamento 

os trabalhos realizados por Silva et al. (2004) permitiu a seleção e a análise de  6 APs. Os valores 

obtidos de IFS da área de estudo expressam de maneira sucinta os problemas encontrados no 

município, sendo todos classificados como Muito Forte, conforme Tabela 4. 

É importante ressaltar que as áreas analisadas apresentaram problemas com grande criticidade 

em relação à drenagem pluvial, e com exceção da AP – 06, todas as áreas ultrapassaram os graus de 

intervalos (IGF) de gravidade do problema proposto por Santos Júnior (2014). Isso se deve, 

sobretudo, a ausência na maioria deles de um sistema de escoamento das águas pluviais. 
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A observação parcial dos indicadores que fazem parte do Índice de Fragilidade nestas APs 

auxilia como referência para a resolução dos problemas identificados, conforme indicado na Tabela 

6, quais são as ações de correção do sistema para que o IGF fique em nível aceitável. 

Como conclusão deste diagnóstico, para o estabelecimento de investimentos nos programas e 

projetos destacam-se primordialmente, a contratação de projeto básico e executivo, assim como a 

implantação dos sistemas de macro e microdrenagem em toda a área analisada. 

Identificada a ineficiência e comprovada através do IGS, pretende-se dar continuidade neste 

trabalho, com a avaliação do impacto no escoamento superficial com o aumento da urbanização e 

construção de moradias no loteamento. Avaliando assim como estas áreas já deficitárias estarão 

quando todos os lotes estiverem urbanizados. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

AZEVEDO, P. S.; PINTO, P. H. P.; SOUZA, L. B. Distribuição espacial dos gradientes de 

temperatura e umidade do ar em Porto Nacional – TO: abordagem genética e dinâmica. In: 

seminário de iniciação científica, 7, 2011, Palmas. Anais... Palmas: UFT. 1CD. 5 p, 2011 

 

BRASIL, Lei Federal n. 10.257/01. (2001). Constituição da República Federativa do Brasil. 

Brasília: Senado. 

 

FIORI, S. (2006). Indicadores Urbanos: avaliação, adequação e aplicação em Passo Fundo – 

RS/Brasil. Florianópolis. 

 

LEITE. E. M.; CARVALHO, E. M. (2013). Mapeamento do Uso e Cobertura da Terra na Bacia 

Hidrográfica do Ribeirão São João, Porto Nacional, Tocantins. Revista Geoambiente On-line. 

Jataí, GO, n 20, p 97-110. 

 

MERICO, L, F, K. (1997). Proposta Metodológica de Avaliação do Desenvolvimento Econômico 

na Região do Vale do Itajaí (SC) Através de Indicadores Ambientais. Dynamis, Blumenau, v.5, 

n.19, p.59-67. 

 

SANTOS JÚNIOR, V. J. (2013). Avaliação da drenagem pluvial da bacia hidrográfica do córrego 

Cintra em Montes Claros/MG. 2013. 84 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Engenharia Ambien-

tal) – Faculdade de Ciências Exatas e Tecnológicas Santo Agostinho – FACET, Montes Claros. 

 

SILVA, B. J; ASSIS, W. A. V; MORAES, L. R. S. (2004).  O Componente Drengem Urbana no 

Plano Municipal de Saneamento Ambiental de Alagoinhas, Bahia. Disponível em: 

http://www.semasa.sp.gov.br/admin/biblioteca/docs/pdf/35Assemae126.pdf Acesso em: 03 Nov. 

2015 

 

STEINER, L. (2011).  Avaliação do sistema de drenagem pluvial urbana com aplicação do índice 

de fragilidade. Estudo de caso: microbacia do Rio Criciúma. Trabalho de Conclusão de Curso 

(Engenharia Ambiental) – Universidade do Extremo Sul Catarinense – UNESC, Criciúma. 

 

http://www.semasa.sp.gov.br/admin/biblioteca/docs/pdf/35Assemae126.pdf

