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1. INTRODUÇÃO 

Porto Velho enfrentou uma enchente sem precedentes históricos na cheia do ano de 

2013/2014. A motivação se deu devido à chuvas acima da média na bacia do Rio Madeira. O 

Sistema de Proteção da Amazônia estima que esse evento tenha a recorrência de aproximadamente 

177 anos (SIPAM, 2014). Por outro lado, as chuvas intensas, características da Amazônia, 

provocam inundações anuais ao longo dos Igarapés que cortam as cidades da região. 

O trabalho desenvolvido em Porto Velho juntamente com o CNPq visou à identificação das 

áreas de risco sujeitas à inundação, incluindo o levantamento da recorrência das chuvas que afetam 

moradores e equipamentos urbanos localizados ao longo de canais em três bacias urbanas da cidade, 

Bacias Igarapé Bate Estacas, Igarapé Grande e Igarapé Penal. Dos pontos de interferência na macro-

drenagem estudados, registrou-se que 55,56% dos mesmos encontram-se subdimendionados. Os 

resultados foram compartilhados com a Prefeitura Municipal de Porto Velho para subsidiar o 

planejamento urbano ao longo dos igarapés. 

2. MATERIAL E MÉTODOS 
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 A metodologia aplicada para reconhecer os pontos de risco ao longo dos Igarapés teve como 

base o trabalho realizado em Souza et. al, (2013), que consiste no levantamento das intersecções 

entre a malha hídrica e viária dentro das Bacias dos Igarapés Bate Estacas, Grande e Penal, e o 

levantamento diâmetro dos bueiros, dimensões de galerias, comprimento do bueiro e galeria, tipo de 

revestimento e seção transversal do canal (desnível e largura total). 

Para conhecer os níveis de inundação e a topografia das margens dos rios foi extraído o 

modelo digital do terreno. Para estimar a área das bacias, a contribuição dos  pontos de intersecção 

e a declividade média da bacia, foi realizado o ajuste hidrológico das superfícies, com a utilização 

de ferramenta de SIG. Para a estimativa da capacidade de escoamento nos pontos de intersecção, foi 

aplicada a fórmula de Chézy, fazendo uso dos coeficientes de Manning e Bazin. 

A Curva de Permanência de Intensidade das Chuvas, que determinou chuvas com retorno de 1 

(chuvas com intensidade menores do que 47 mm/h) e 2 anos (maior que 47, até 71 mm/h), teve 

como base a série histórica do período de 2005 à 2014, originária da Plataforma de Coleta de Dados 

– PCD, da Agência Nacional de Águas. 

A partir da velocidade média da seção transversal do canal, obtida através do método racional, 

foi possível estimar o pico de cheia. Não foi levado em consideração o armazenamento de água na 

bacia e as variações da intensidade e do coeficiente de deflúvio durante períodos chuvosos. Assim 

foi calculada a capacidade de vazão do bueiro ou galeria e a intensidade das chuvas. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

A área investigada compreende as Bacias Igarapé Bate Estacas, Grande e Penal, com 

aproximadamente 74 Km
2 

 de extensão. No trabalho de levantamento foram identificados 63 pontos 

com intersecção, desses 29 estão localizados na porção urbana da bacia Igarapé Bate Estacas, 21 na 

bacia Igarapé Grande e 13 na bacia Igarapé da Penal. Aplicada à metodologia em estudo foi 

verificado que 55,56% dos pontos de intersecção estão em risco de inundação anual e 15,87% 

bianual. 

Nestas áreas de risco verificou-se que a ocupação se deu de forma desordenada, por meio de 

invasões que pouco a pouco vão sendo legitimadas pelo poder público ao disponibilizar os serviços 

urbanos de energia elétrica, abertura de vias, asfaltamento, etc. Este estudo estima que cerca de 50% 

das áreas das APP’s urbanas já se encontram antropizadas com o estabelecimento de moradias 

precárias ou pelo uso inadequado como, depósitos de lixo a céu aberto. Com base nos estudos 

realizados por Santos (2009), estima-se que a densidade das áreas de risco esteja entre as mais 

elevadas de Porto Velho, com cerca de 10 mil residentes por quilômetro quadrado. 
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Quando o processo de “legalização” das áreas de risco se instala, sem planejamento urbano, 

registra-se outro estágio de ocupação: quando as áreas passam a ter valor de mercado. Então são 

revendidas e os novos ocupantes de melhor poder aquisitivo ampliam suas áreas com o aterramento 

dos braços de igarapés urbanos, sem, porém o cuidado de dimensionamento das estruturas de 

drenagem necessárias. A Figura 01 apresenta o detalhe de edificações privadas e públicas instaladas 

nas áreas de APP do Igarapé Santa Bárbara, que faz parte da bacia Igarapé Grande. 

  
Figura 01 – Ocupação da área de APP’s e canal do Igarapé Sta. Barbara- Bacia do Ig Grande.  

Fonte: SIPAM, 2014. 

Esse processo pode ser observado nas bacias dos Igarapés do Bate Estacas, Grande e Penal. 

Os traços de antropização podem ser aferidos pela redução gradual da ordem dos afluentes, segundo 

método de Horton. No caso desse estudo constatou-se que variam de 2ª a 4ª ordem, inversamente 

proporcional à urbanização, sendo a bacia do Igarapé da Penal a mais antropizada e a do Bate-

Estacas a que possui maior área preservada (aproximadamente 60% da bacia).  

A tabela 01 apresenta as características físicas das drenagens naturais avaliadas nesse estudo. 

Nota-se que a densidade de drenagem não tem relação direta com a ocupação das áreas. Nesse caso 

o tipo de solo mais argiloso da bacia do Igarapé Grande foi preponderante, resultando maior 

densidade de drenagem (2,76 km/km
2
). 

Tabela 01 – Característica da drenagem natural das bacias. 

BACIA Comprimento dos canais Densidade da drenagem Ordem segundo Horton 

Igarapé Penal 12,33 km 1,84 km/km² 2ª ordem 

Igarapé Grande 24,76 km 2,76 km/km² 4ª ordem 

Igarapé Bate-Estacas 110,58 km 1,81 km/km² 4ª ordem 
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4. CONCLUSÃO 

Os resultados obtidos indicam que mais de 70% da infraestrutura instalada nas intersecções 

entre o arruamento e os canais presentes na porção urbanizada das Bacias Igarapé Bate Estacas, 

Grande e Penal; trabalham no mínimo a seção plena pelo menos 1 vez a cada 2 anos. Nestas áreas 

estão localizados os maiores contingentes populacionais da cidade de Porto Velho. 

 Cerca de 50% das áreas de APP, foram substituídas por edificações privadas e públicas, 

estando assim, inseridas dentro das cotas naturais de elevação do nível do canal em períodos de 

cheia. Esta situação ainda é agravada pelo estrangulamento das seções, devido ao 

subdimensionamento das estruturas de drenagem. 

As bacias em estudo foram consideradas bem drenadas, com destaque para a Bacia Igarapé 

Grande que apresenta densidade de drenagem igual a 2,76 km/km². De forma geral pode – se 

observar que a urbanização crescente aterra afluentes de 1ª ordem com tendência a agravar o quadro 

de inundações recorrentes. 

O efeito sobre o planejamento urbano do trabalho está em orientar a Prefeitura na priorização 

de pontos de drenagem a serem redimensionados, áreas povoadas que demandam soluções não 

estruturais como, a recuperação da infiltração natural da bacia, a contenção de futuras ocupações 

urbanas, preservação e recuperação da vegetação. 
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