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ABSTRACT – Flooding is a growing concern for brazilian cities and towns. Every year, thousands of 
people are affected by flooding, mainly in the poor neighbourhoods. The purpose of the present 
study is to evaluate a flood modeling system developed by IMAGEM, Esri's official distributor in 
Brazil, and demonstrate its efficiency in delineating flood prone areas .  The area shown in this study 
is a small hydrographic basin in the city of Niterói, RJ, which have recurrent flooding.  The study 
demonstrates the efficiency of the system, which is very useful for flood prevention and mapping 
activities developed by local government and stakeholders. 
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1 - INTRODUÇÃO 

Com a expansão das cidades, incidentes de inundações tendem a ser mais recorrentes, visto 

que amplas porções dos terrenos se encontram impermeabilizadas devido, sobretudo, à intensa 

presença de concreto e asfalto, construções de grandes proporções, elevada compactação do solo, 

ocupações de áreas de várzeas e redução na cobertura vegetal. Tais aspectos intensificam os 

impactos das precipitações, sobretudo aquelas mais severas, podendo ocasionar grandes 

problemas, os quais podem rapidamente evoluírem para situações de desastres ambientais.  

A única opção de drenagem para toda a água precipitada em áreas demasiadamente 

impermeabilizadas se dá pelo escoamento superficial (TUCCI, 2000; BRAGA e CARVALHO, 2003). A 

urbanização exacerbada e pouco planejada é capaz de provocar drástica redução das áreas de 

infiltração das águas de chuva, aumentando os montantes hídricos que escoam em direção aos 

canais de drenagem, incrementando também a velocidade desses fluxos. Assim sendo, é possível 

afirmar que as intervenções do homem no meio são capazes de torná-lo mais suscetível a ocorrência 

de inundações, havendo também alterações nos níveis de vulnerabilidade diante à ocorrência deste 

fenômeno (TOBIN e MONTZ, 1997). 

Inundações consistem em eventos potencialmente perigosos, sobretudo quando ocorrem 

em áreas densamente ocupadas. Além dos danos diretamente relacionados à ação física da água, 

as ocorrências em áreas urbanas podem transcorrer em canais poluídos, gerando risco de 

contaminação à população que eventualmente entrar em contato os transbordamentos (CANDIDO, 

2007). Destaca-se que as consequências deletérias decorrentes dos danos diretos e indiretos dos 

eventos de inundações podem perdurar por longos períodos, não estando vinculado apenas ao 

momento em que se registrou o transbordamento dos canais.  

Em relação à drenagem das águas das chuvas registradas sobre bacias localizadas em setores 

predominante urbanos, é importante destacar que : 

“As enchentes aumentam a sua frequência e magnitude devido a 

impermeabilização, ocupação do solo e a construção da rede de condutos 

pluviais. O desenvolvimento urbano pode também produzir obstruções ao 

escoamento, como aterros e pontes, drenagens inadequadas e obstruções ao 

escoamento junto a condutos e assoreamento. ” (TUCCI e BERTONI, 2003) 

 

Inundações consistem em desastres capazes de afetar distintas localidades 

independentemente da estrutura social, ou seja, seus impactos podem afetar habitantes das mais 

distintas classes sociais (MATTEDI e BUTZKE, 2001); embora seja adequado enfatizar que as parcelas 

mais pobres da população são particularmente mais afetadas, tendo em vista seus menores níveis 

de resiliência.   
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A ocupação de áreas ribeirinhas tem papel intensificador na ocorrência deste fenômeno, 

visto que causam profundas alterações na dinâmica natural do curso d’água (WHITE, 1945). Neste 

sentido, Loster (1999) coloca que alterações nas condições ambientais de setores nas proximidades 

dos cursos d’água são detentoras de papéis decisivos para o condicionamento da ocorrência de 

inundações. 

1.1 - O Sistema de Gestão de Imagens de Satélite e Aéreas de Alta Resolução e Alta 

Disponibilidade para Defesa Civil 

Com o objetivo de minimizar os danos humanos decorrentes de desastres naturais, foi criado 

o Sistema de Gestão de Imagens de Satélite e Aéreas de Alta Resolução e Alta Disponibilidade para 

Defesa Civil (SGIHD-DC). Este sistema, baseado em plataforma ESRI, foi desenvolvido pela empresa 

Imagem Geossistemas5 com o intuito de facilitar a atuação da Defesa Civil e órgãos de planejamento 

urbano perante a ocorrência de desastres.  Uma das características do SGIHD-DC é que este sistema, 

dentre outras funções, permite a realização de simulações de cenários de inundações de acordo 

com estimativas de distintos montantes pluviométricos sobre a bacia hidrográfica em questão. 

Assim, é possível aos usuários utilizar este sistema para efetuar planejamento de ações diante de 

tais ocorrências, podendo estimar quais seriam as áreas afetadas, determinar rotas de fuga, pontos 

de apoio, ruas interditadas, equipamentos urbanos impactados etc. 

As aplicações do SGIHD-DC englobam algoritmos especialistas, os quais consistem em 

conjuntos de técnicas, modelagens,  operações computacionais e funcionalidades organizadas em 

sequência com a finalidade de obter um produto final consistente e bem aderente à realidade. Essa 

cadeia de funções executa a integração de uma série de dados de diversas fontes e formatos e 

propicia a realização de análises espaciais que permitem a identificação das áreas afetadas. 

Contudo, para obtenção de resultados satisfatórios, uma escolha criteriosa dos dados a serem 

inseridos no sistema deve ser realizada. O SGIHD-DC é composto por quatro distintos algoritmos, os 

quais permitem obter mapeamentos dos seguintes elementos: Riscos de inundações; Riscos de 

deslizamentos de encostas; Riscos de incêndios florestais; Detecção de mudanças.  

Neste artigo será dado enfoque específico ao algoritmo que executa avaliação de riscos de 

inundações, por meio da projeção de cenários que exibam as áreas ocupadas pelas águas conforme 

se aumenta a concentração pluviométrica. 

2.  MATERIAIS E MÉTODOS 

Dada a importância desta temática, optou-se por inserir no SIGRH-DC um módulo 

especialmente designado para a execução de simulações de cenários de inundações. Este módulo 

atua de forma complementar às demais funcionalidades do sistema e tem como objetivo permitir 

                                                           
5 http://www.img.com.br/  
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que os usuários possam trabalhar na prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação de 

desastres ambientais decorrentes de fatores naturais e de intervenções antrópicas empreendidas 

no meio.  

Os insumos básicos para elaboração dessas simulações são os seguintes: 

 Modelo digital de elevação: quanto mais preciso for o MDE, maior será a qualidade do 

produto final. Deste modo, embora seja possível executar simulações baseadas em dados 

orbitais (e.g. SRTM), recomenda-se uso de insumos de elevação mais precisos, tais como 

LiDAR ou cartas topográficas com elevada resolução espacial, devidamente vetorizadas. 

 Imagens de satélite e/ou fotografias aéreas: insumos necessários para obtenção de 

mapeamento de uso e ocupação, o qual é utilizado como uma das fontes para cálculo do 

tempo de concentração das bacias hidrográficas da área analisada. 

 Hidrografia vetorizada: caso este insumo esteja indisponível, é possível obtê-lo a partir do 

MDE e/ou ser vetorizada por meio de análises de fotografias aéreas ou imagens de satélite 

de alta resolução. 

 Localização das áreas frequentemente atingidas por inundações: informação necessária 

para a fase de validação do produto e verificação de quais parâmetros do sistema necessitam 

de calibração para representar as manchas de inundação da forma mais fidedigna possível. 

 

3 – RESULTADOS OBTIDOS  

O módulo de avaliação e simulação de risco à Inundações opera mediante criação de 

cenários capazes de indicar quais áreas seriam alagadas em situações de chuvas com variadas 

intensidades.  

Para os exemplos aqui exibidos, adotou-se como área piloto a bacia hidrográfica do rio João 

Mendes, a qual apresenta área total de 18,55 km² e está localizada inteiramente dentro dos limites 

do município de Niterói, estado do Rio de Janeiro; mais precisamente em uma área conhecida como 

“Região Oceânica de Niterói”. A escolha dessa bacia se justifica por esta apresentar características 

bem diversificadas, com nascentes em setores com densa presença de mata atlântica e predomínio 

de áreas densamente urbanizadas nos setores mais a jusante. Outro importante fator que levou à 

escolha desta bacia consiste no fato de que as planícies de seu canal principal são recorrentemente 

afetadas por inundações. 

Em referência à suscetibilidade perante inundações para o setor considerado, Alves e 

Barroso (2001) destacam que a região oceânica de Niterói é composta por níveis freáticos elevados 

e apresenta pedologia argilosa, desfavorável à infiltração de água no subsolo, condicionando 
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acumulo hídrico superficial em situações de chuvas intensas. A urbanização incrementa a 

possibilidade de ocorrência de inundações, uma vez que o escoamento da água precipitada em 

áreas demasiadamente impermeabilizadas se dá, predominantemente, pela superfície do terreno, 

com fluxos atingindo velocidades relativamente elevadas (TUCCI, 2000; BRAGA e CARVALHO, 2003). 

Utilizando-se ferramentas de simulação disponíveis no Sistema de Gestão de Imagens de 

Satélite e Aéreas de Alta Resolução e Alta Disponibilidade para Defesa Civil, foram executadas 

projeções do comportamento das águas drenadas pelos canais principais da bacia do Rio João 

Mendes sob as seguintes intensidades de chuvas: 50mm/h, 80mmh, 100mm/h, 120mm/h, 

150mm/h, 200mm/h. Em todos os casos, considerou-se que as chuvas tiveram uma hora de 

duração e  sua distribuição ocorreu de forma homogênea em toda a bacia.  

 

Figura 01: Resultados da modelagem de inundações sob diferentes montantes pluviométricos. (fonte: 
autoria própria) 
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Figura 02: Detalhe de áreas alagadas na porção mais baixa da bacia do rio João Mendes em simulação 
referente à precipitação de 80 mm em uma hora. (fonte: autoria própria) 
 

Observando o resultado das simulações (Figura 01), é possível notar que, inicialmente, a 

maior parte das inundações se concentram nas áreas mais a jusante do setor mapeado. Contudo 

destaca-se que acumulados superiores a 80 milímetros em uma hora são suficientes para que 

também se registrem diversos pontos de transbordamento nas áreas a montante da bacia.  

A análise dos mapas exibidos nas Figuras 01 e 02 evidenciam que os impactos dos eventos 

de inundação podem ser substanciais devido à extensão alcançada pela mancha de inundação 

afetando diversas localidades, mostrando a eficiência da utilização do SGIHD-DC na redução e 

prevenção dos impactos decorrentes de eventos de inundações.  

Quando se confrontam as manchas de inundações obtidas pela modelagem do SGIHD-DC 

com as áreas de risco de inundação demarcadas pela CPRM (2013) fica nítido que o mapeamento 

executado por esta instituição superestima intensamente as dimensões das áreas de risco (Figura 

03). Mesmo quando inserida a hiperbólica medida de 400mm precipitados em uma hora, a 

mancha obtida por meio do SGIHD-DC fica muito aquém dos limites da área considerada como 

setor de alto risco de inundação segundo o mapeamento da CPRM.  

A Tabela 1 atesta as reais dimensões das diferenças obtidas entre as duas metodologias, 

expondo grande variação em relação à área total da bacia, sendo que o mapeamento da CPRM 

coloca que 39,4% da bacia encontra-se em áreas de risco de inundação, enquanto que a área 

inundada na mais intensa precipitação simulada pelo SGIHD-DC atingiria 18,6% desta bacia. Tal 
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aspecto provavelmente se vincula ao fato do mapeamento empreendido pela CPRM ser apoiada 

na utilização de método que não leva em consideração a dinâmica hidráulica dos canais para a 

determinação das áreas inundáveis. Deste modo, é possível afirmar que a mancha de inundação 

obtida pelo SGIHD-DC apresenta-se muito mais aderente à realidade do que a avaliação de risco 

de inundações pré-existente. 

 
Tabela 1: Comparativo entre os mapeamentos empreendidos pela CPRM (2013) e a área máxima inundada 

segundo simulação exibida neste estudo, elaborada com o SGIHD-DC 
Mapeamento Área sob risco de inundação Percentual em relação à medida total da bacia 

CPRM (2013) 730,5 ha 39,4 % 

SGIHD-DC 345,5 ha 18,6 % 

 

 
Figura 03: Área Inundada simulando condição de precipitação extremamente elevada (400 mm em uma hora) 
sobreposta ao mapeamento de risco de inundações executado pela CPRM em 2013 (fonte: autoria própria). 
 

4 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O SIGRH-HD consiste em instrumento de extrema valia para aplicações de prevenção de 

desastres de origem hidrometeorológicas. Passível de ser implementada conforme os dados 

disponibilizados pelos agentes, o sistema permite flexibilidade nos insumos utilizados, embora a 

obtenção de produtos de maiores resoluções esteja vinculada à utilização de insumos de elevada 

resolução espacial. 

As simulações empreendidas com utilização do SGIHD-DC mostram-se eficientes para a 

previsão de quais setores seriam impactados considerando-se diferentes montantes 

pluviométricos, consistindo em uma ferramenta com amplo potencial na minimização dos impactos 

decorrentes de extremos pluviométricos.  



 
 

I Encontro Nacional de Desastres 8

A metodologia adotada mostra-se eficaz na simulação de cenários em bacias hidrográficas 

de pequeno porte. Diferenças em relação ao uso e ocupação da área analisada são consideradas, 

gerando um produto que exibe a mancha de inundação com bom nível de fidelidade. A resolução 

do produto de saída permite posterior cruzamento com mapeamentos de equipamentos urbanos, 

permitindo estimar quais estruturas seriam afetadas sob distintos montantes de precipitação.  

A comparação entre a distribuição das manchas de inundações derivadas da modelagem 

adotada neste trabalho e a distribuição espacial das áreas de risco de inundação mapeadas pela 

CPRM mostra que a aplicação do SGIHD-DC apresenta elevado potencial para empreendimento de 

delimitações mais fidedignas das áreas sob risco de ocorrência deste fenômeno, uma vez que em 

virtude da metodologia adotada, apresenta menor tendência de superestimativa das áreas 

inundadas, mesmo quando considerados montantes de precipitação extremamente elevados.  
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