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1. INTRODUÇÃO 

Por tratar-se de uma região densamente drenada, o crescimento desordenado da cidade 

invadiu vários Igarapés Urbanos (SOUZA, et. al, 2011). No entanto, até meados da primeira década 

do século XXI, o crescimento desordenado não gerava excessivos transtornos a população. A 

necessidade de comportar uma população que cresceu 28% (IBGE, 2012) promoveu novas 

alterações nas características naturais do perímetro urbano, inclusive em áreas sensíveis 

ambientalmente. Os efeitos hidrológicos na área urbana de Porto Velho são amplamente difundidos 

na literatura por diversos autores como Santos, (2008) e Souza et. al (2011). 

Desde 2010 o Sistema de Proteção da Amazônia - SIPAM, através do Centro Regional de 

Porto Velho incorporou a sua carteira de produtos o projeto bacias urbanas que, juntamente com a 

Prefeitura compartilham da gestão desses espaços monitorando, identificando e mapeando as áreas 

sujeitas à inundação dos igarapés urbanos, sobretudo quando a natureza do problema é de ordem 

estrutural. Esta publicação tem como objetivo mostrar os resultados da aplicação deste projeto na 

bacia do igarapé Penal, tendo como objetivo específico apontar as seções que são consideradas 

críticas por recorrência de inundação de ordem estrutural. 

 

 



 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

Primeiramente é preciso explicar que a bacia do igarapé Penal ocupa 6,77 km² na cabeceira 

(porção mais a montante) da bacia do igarapé Belmonte. Sua urbanização pode ser considerada o 

estágio mais avançado do ciclo de urbanização de uma bacia. A urbanização está distribuída ao 

longo de oito bairros consolidados, e abriga uma expressiva quantidade de residências e comércios, 

sendo este fato relevante para análise perpetrada por este estudo. 

A geologia local favorece o escoamento superficial na região do divisor de água, uma vez que 

a cobertura sedimentar detrito laterítica não confere boas condições de armazenamento e 

transmissão. No entanto em outras regiões constituído por depósitos arenosos, siltosos e argilosos, a 

relação com o sistema hídrico se dá através de Aqüiferos Intergranulares, Livres a Semi-

Confinados. Considerando o relevo da bacia no que diz respeito aos processos hidrológicos, segue  

o padrão das antigas superfícies de aplanamento regional, conferindo baixa declividade. Quanto aos 

aspectos hidrológicos superfíciais, destaca-se as nascentes, dos cinco igarapés de primeira ordem 

gerando dois canais de segunda ordem e o exutório constituido por um canal de terceira ordem, 

sendo o fluxo deste canal orientado  de S – N. 

 A metodologia para alcançar o resultado proposto foi primeiramente concebido nos estudos  

desenvolvidos por Souza et. Al, (2011), que aplicaram as técnicas de identificação e mapeamento 

das áreas com índices de vulnerabilidade na bacia do igarapé Grande. O resultado com alto grau de 

satifação foi incorporado a metodologia do projeto “Desenvolvimento de metodologia para alerta de 

cheias e inundações na área urbana de Porto Velho – RO”, sendo primeiramente aplicado apenas 

como identificador das seções com  vulnerabilidade  (risco) à inundação das sub-bacias urbanizadas 

do igarapé Bate Estacas conforme observado por Bernini et. al. (2013).  A metodologia é de fácil 

aplicabilidade porque foca nas seções em que há intervenção estrutural como galeria ou bueiro, 

interpretando a probabilidade de recorrência dos eventos (tempo de retorno), como parâmetro de 

vulnerabilidade a partir da capacidade hidráulica de cada seção.  

Com o levantamento devidamente sistematizado, buscou definir 4 parâmetros e seus cálculos 

que o método pondera para interpretar a recorrência dos eventos críticos como classes quanto a 

vulnerabilidade à inundação nas seções: 1-Estimativa da área e determinação da declividade média 

da bacia, a partir da base cartográfica; 2 - Cálculo da capacidade dos bueiros instalados nos pontos 

críticos; 3 - Estimativa do tempo de permanência das intensidades de chuva (eventos críticos) que 

solicitam o bueiro a plena seção; 4 - Cálculo da capacidade de vazão do bueiro ou galeria e a 

intensidade da precipitação. Por fim, seguiu o seguinte racicínio: Quando a vazão encontrada for 

obtida por uma chuva, cujo tempo de permanência encontrado for menor que a recorrência de um 

ano, será considerada uma seção com alto risco de inundação, se for menor que a recorrência de 2 

anos Alto/Médio Risco, 5 anos Médio Risco e 10 anos Baixo Risco.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  



 

 

Com base na metodologia do projeto, observam-se os resultados dos pontos da área de estudo 

na tabela 1. Classificaram-se os pontos de intersecção entre drenagem e ruas nas cores “cinza 

escuro” (subdimensionado para o tempo de retorno de um ano, tornando se de alto risco a partir de 

uma chuva de 47 mm/h), “cinza médio” (ponto de atenção, subdimensionado para o tempo de 

retorno de dois anos cujo risco é considerado Alto/médio a partir de uma chuva de 79,5 mm/h) e 

“cinza claro” (subdimensionado para o tempo de retorno de dez anos, considerado de baixo risco a 

partir de uma chuva de 131,5 mm/h). A classe de médio risco não foi encontrada na área estudada, 

portanto não atribuiu classe de médio risco na tabela abaixo. 

Tabela 1: Classificação dos pontos críticos quanto a sua criticidade. 

Ponto 

Crítico 
Latitude Longitude 

Área 

Bacia 

(km²) 

Declividade 

da bacia 

(m/m) 

Vazão 

Bueiro 

(m/s) 

Precipitação 

(mm/h) 

Tempo de Concentração 

(minutos) 

P1 -8,795938 -63,880633 0,748 0,0032 11,04 66,42 13,04 

P2 -8,795929 -63,879956 1,746 0,0022 4,78 12,32 17,19 

P3 -8,795805 -63,879226 4,239 0,0024 10,67 11,33 38,57 

P4 -8,796164 -63,878772 6,770 0,0039 0,83 0,55 32,21 

P5 -8,796659 -63,876206 1,217 0,0128 40,67 150,39 33,37 

P6 -8,796927 -63,875618 0,324 0,0038 0,81 11,26 11,87 

P7 -8,797428 -63,875088 0,282 0,0100 2,61 41,62 43,23 

P8 -8,798957 -63,873544 0,228 0,0039 2,87 56,65 17,54 

P9 -8,801131 -63,873981 1,700 0,0017 1,61 4,26 26,37 

P10 -8,803143 -63,873914 1,637 0,0018 15,36 42,21 8,25 

P11 -8,807305 -63,867697 1,422 0,0015 14,07 44,51 71,97 

P12 -8,805676 -63,877004 1,030 0,0046 22,86 79,15 11,78 

P13 -8,805213 -63,876601 0,32 0,0020 6,69 39,11 11,08 

Procurando identificar os pontos de estrangulamento dos igarapés pela comparação de suas 

capacidades hidráulicas com as intensidades de chuva capaz de superá-las, dos 13 pontos avaliados, 

69% (9) não suportam intensidades de chuvas de recorrência anual, validando as informações de 

moradores e comerciantes locais. Este resultado implica que, pelo menos uma vez ao ano estes 



 

 

pontos trabalham a seção plena, inundando áreas à montante, onde se encontram edificações 

residenciais e comerciais, além de verter a água do canal e da chuva pela rede viária. 

Contudo a segunda classe mais representativa (23%) neste estudo são as seções cuja 

capacidade máxima é extrapolada com chuvas de intensidade de dois anos (Alto/Média 

Intensidade). Apenas uma seção pode ser considerada de baixo risco, pois sua capacidade suporta 

precipitações cuja recorrência é de dez anos. Isso ocorre porque esta seção possui a montante um 

pequeno canal que recebe fluxos de água da macrodrenagem. Buscando em outros parâmetros a 

resposta para essa dinâmica hidrológica, além de em média encontrar pequenas áreas de 

contribuição de 1,7 km², com declividade média plana, se destaca neste cenário o coeficiente de 

deflúvio, pois ao considerar a área de urbanização consolidada, espera-se que pelo menos 80% 

(C=0,8) da chuva seja efetiva. 

 

4. CONCLUSÃO 

No cenário discutido acima, torna-se evidente que grande parte das inundações na área em 

estudo é de ordem estrutural. Além do acréscimo de água pelo aumento das áreas impermeáveis, 

pode ser somada a alta quantidade de deposição de resíduos sólidos observado nas seções ao longo 

dos levantamentos. A existência de residências e grandes empreendimentos impermeabilizando 

inclusive a área do canal, além das adjacentes, e o assoreamento dos leitos em virtude da falta de 

cobertura vegetal para a proteção e estabilização do canal além de obras de macrodrenagem em toda 

área agravam o cenário. Por fim, o resultado gerado serve de subsídio técnico para a correta 

intervenção em cada ponto crítico, respeitando as previsões para medidas mitigadoras, sugestão de 

readequação da dimensão dos bueiros e galerias subdimensionados e indicação das áreas de risco 

com presença de residências. 
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