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Pois, o triunfo pertence a quem se atreve... 

A vida é muita para ser insignificante" 
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Oba, viva veio à enchente 
o Uruguai transbordou 

vai dar serviço p'ra gente 
Vou soltar minha balsa no rio, 

vou rever maravilhas 
que ninguém descobriu 

 
Amanhã eu vou m'embora 
pros rumo de Uruguaiana 

vou levando na minha balsa 
cedro, angico e canjerana 

Quando chegar em São Borja, 
dou um pulo a Santo Tomé 
só pra ver as correntinas 

e bailar um chamamé 
 

Oba, viva veio a enchente 
o Uruguai transbordou 

vai dar serviço p'ra gente 
Vou soltar minha balsa no rio, 

vou rever maravilhas 
que ninguém descobriu 

 
Se chegar ao Salto Grande 
me despeço deste mundo, 

rezo a Deus e a São Miguel e 
solto a balsa lá no fundo 

Quem se escapa deste golpe, 
chega salvo na Argentina 
Só duvido que se escape do 

olhar das correntinas 
    

BALSEIROS DO RIO URUGUAI 
CENAIR MAICÁ 

 



 

__________________________________________________________________________________
Risco a Inundação em Médio Curso do Rio Uruguai: um Estudo de Caso nos Municípios de Porto Lucena e São Borja 

vi

AGRADECIMENTOS 
___________________________________________________________________________ 

 

Agradeço à Universidade Federal do Rio Grande do Sul, particularmente ao Programa 

de Pós-graduação em Geografia, pela oportunidade de realizar o mestrado; pela oportunidade 

de crescimento profissional e acadêmico; 

A CAPES pela oportunidade de ser bolsista, que foi de extrema importância para o 

meu amadurecimento, crescimento profissional e acúmulo de conhecimento; 

Aos meus pais, Dirce e Alberto por estarem sempre presentes em todos os momentos 

da minha vida; e aos meus irmãos (Cleber e Eliane) e minhas sobrinhas (Elisa e Adriana); 

Ao professor PhD. Luis Eduardo de Souza Robaina, pela orientação deste trabalho, 

pela amizade, incentivo e exemplo profissional; 

A minha amiga de longo tempo de caminhada – Mestre Carline Biasoli Trentin - pela 

amizade, pelo incentivo, apoio, motivação e força em todos os momentos; 

Ao meu querido amigo Arquiteto Leonel Ávila, pela amizade, carinho, 

companheirismo, e, principalmente pela ajuda na elaboração desse trabalho; 

Ao Carlos Bortolli e a Profill Engenharia e Ambiente Ltda – POA, por toda a ajuda, 

incentivo e por todas as oportunidades que me proporcionou; 

Aos Professores Dr. Luis Alberto Basso e Dra. Dejanira Saldanha por todo 

conhecimento que me proporcionaram e ajuda na conclusão deste trabalho; 

Ao Mestre Guilherme Oliveira pela ajuda nos momentos inusitados; 

A Isabel e a Silene que me ajudaram nos trabalhos de campos do mestrado; 

Ao Mestre João Paulo Lima de Miranda, por tudo que fez por mim na qualificação do 

mestrado; ao Mestre, Doutorando (UFRJ) Marcel Lopes pelas sugestões, contribuições, pelo 

incentivo e ajuda na finalização da dissertação, mesmo estando tão longe; 

Aos meus amigos Aline Trentin, Aline Sulzbacher, Circe Dietz, Anelise Rambo, 

Gabriele Zimmer, Diego Moraes, Rafael Kayser, Felipe Rocha da Costa, Flávia Bulhões, 

Milena Rosenfield, Eduardo Chiarani, Fabiane Moretto, Tiago de Marchi, Magno 

Bombassaro, Vianei Diedrich, Hugo Mabilana, Daniela Barbieri e tantos outros que são 

importantes na minha vida... 

Aos meus colegas de mestrado que também estão chegando ao final desta etapa; 

Enfim, agradeço a todos aqueles que de alguma forma contribuíram para a finalização 

deste trabalho; 

 



 

__________________________________________________________________________________
Risco a Inundação em Médio Curso do Rio Uruguai: um Estudo de Caso nos Municípios de Porto Lucena e São Borja 

vii

RESUMO 

 
Dissertação de Mestrado 

Programa de Pós-Graduação em Geografia 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

 
Risco a Inundação em Médio Curso do Rio Uruguai: um Estudo de Caso 

nos Municípios de Porto Lucena e São Borja 
AUTORA: ELÉIA RIGHI 

ORIENTADOROR: PhD. LUIS EDUARDO DE SOUZA ROBAINA  
Porto Alegre, Abril de 2011 

 
Essa dissertação tem por objetivo geral realizar o Zoneamento de Risco a Inundação nos 
municípios de Porto Lucena e São Borja, localizados na margem esquerda do rio Uruguai no 
Estado do Rio Grande do Sul. A metodologia foi estruturada em três etapas de trabalho, a 
primeira consta no levantamento de dados (bibliográfico, técnico e cartográfico). Na segunda 
foram gerados os documentos tais como tabelas, gráficos e mapas temáticos. Foram 
levantadas as ocorrências de inundações nos municípios, verificando as situações de 
emergência e calamidade pública entre 1980 a 2009. Assim, foi verificado a distribuição das 
inundações nas estações do ano, em relação ao fenômeno El Niño e por último a análise da 
variabilidade de freqüência e intensidade de chuvas diárias que provocam esses fenômenos. 
Posteriormente foi determinada a suscetibilidade, o perigo dividido em três graus (alto < 10 
anos de tempo de retorno (TR), médio entre 10 e 30 TR e baixo > 30 anos de TR), a 
vulnerabilidade através do cruzamento das características de infraestruturas e número médio 
de habitantes por residências, e, o risco a partir da analise integrada dos graus de perigo e 
classes de vulnerabilidade. A terceira etapa possibilita ao futuro usuário uma leitura fácil dos 
dados apresentados, como também auxilia na aplicação do produto da pesquisa desenvolvida. 
Assim, foram registradas 38 ocorrências de inundações graduais. A estação do ano com o 
maior número de registros foi o outono. Oito dos dezenove anos que registraram inundações 
ocorreram em anos cujo fenômeno El Niño estava com intensidade forte (42,1%). Através dos 
gráficos de precipitação podemos verificar que as chuvas que estão causando inundações são 
as de classes 2 e 3, ocorrendo por mais de um dia e em algumas vezes intensificando os 
eventos, ocorrem chuvas de classe 4. Em relação a suscetibilidade verificamos que Porto 
Lucena possui área urbana atingida bem menor que São Borja, consequentemente o grau de 
perigo é significativo somente acima de 10 anos de TR, ao contrário, São Borja possui muitas 
edificações abaixo desse TR. Da mesma forma, a vulnerabilidade em Porto Lucena é 
predominantemente baixa, e, em São Borja a classe alta e média é significativa. O 
zoneamento de risco de inundação para Porto Lucena foi gerado com somente duas classes: 
Risco Baixo e Risco Médio. Para São Borja o mapa foi elaborado caracterizando três níveis: 
Risco Alto, Risco Médio e Risco Baixo. Assim, com essas análises, pretendemos contribuir 
com uma fonte teórico-metodológica como também com um trabalho técnico para os 
municípios, pois serve de base para estudos de maior detalhe que desenvolvam um 
cadastramento do risco, indicando ações para cada caso. 
 
Palavras Chaves: Inundação Gradual, Rio Uruguai, Precipitação, Zoneamento de Risco. 
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ABSTRACT 

 
Master Dissertaion 

Graduate Program in Geography 
Federal University of Rio Grande do Sul 

 
Flood Risk in the Middle Uruguai River: the Case of the Porto Lucena and 

São Borja Municipalities 
AUTHOR: ELÉIA RIGHI 

SUPERVISOR: PhD. LUIS EDUARDO DE SOUZA ROBAINA  
Porto Alegre, April - 2011 

 
This work aimed to perform a Flood Risk Zoning of the Porto Lucena and San Borja 
municipalities, located on the left bank of the Uruguay River in the Rio Grande do Sul State. 
The methodology consisted of three mainly steps. In the first step we have gathered all kinds 
of technical data (references, reports, and maps).In the second one we have produced 
documents, such as, tables, graphs, and maps. In addition, we have surveyed the flood events 
in those cities, checking emergency and public disaster from 1980 to 2009 and observed the 
flood distribution seasons in relation to El Nino phenomenon and have analyzed the 
variability of frequency and intensity of daily rainfall. Further, we have accomplished the 
flood susceptibility analysis, where the grades of hazard have been divided into three mainly 
grades (high <10 years of return time (RT), average between 10 and 30 and low RT> 30 
years). The vulnerability grade has built through the intersection of the characteristics of 
infrastructure and average number of inhabitants per residence. The risk grades have 
generated from the integrated data analysis of the degrees of hazard and vulnerability grades. 
The third one has recorded 38 instances of gradual flood. The season with the highest number 
of registrations was in the fall. Eight of the nineteen years that recorded floods occurred in El 
Niño years whose intensity has been strong (42.1%). The rainfalls that have caused floods 
were those of grades 2 and 3, with more than one day. Sometimes rainfalls of grade 4 have 
intensified the floods. In terms of flood susceptibility, Porto Lucena has showed a much 
smaller flooded urban area than San Borja, hence the degree of hazard has been significant 
just above 10 years RT. However, in São Borja, which has many buildings, has shown grades 
below this RT. Likewise, the vulnerability grade in Porto Lucena has been predominantly 
low, while in Sao Borja the upper and middle classes has been significant. The flood risk 
zoning of the Porto Lucena has only showed two classes: Low and Medium Risk, while San 
Borja has showed three levels: High Risk, Medium Risk and Low Risk. Thus, this study has 
produced the technical and theoretic-methodological insights to the flood management in 
those municipalities, and it serves as a basis for further detailed studies to develop a risk 
register, indicating actions for each case. 
 
Keywords: Gradual Flood, Uruguay River, Rainfall, Risk Zoning 

 

 

 

 

 

 



 

__________________________________________________________________________________
Risco a Inundação em Médio Curso do Rio Uruguai: um Estudo de Caso nos Municípios de Porto Lucena e São Borja 

ix

SUMÁRIO 

___________________________________________________________________________ 

 

CAPITULO I.................................................................................................................... 18 

1. Introdução...................................................................................................................... 18 

1.1. Objetivos..................................................................................................................... 21 

1.1.1. Objetivo Geral.......................................................................................................... 22 

1.1.2. Objetivos Específicos.............................................................................................. 22 

1.1.3. Área de Estudo......................................................................................................... 22 

1.2. Organização do Documento........................................................................................ 24 

 

CAPITULO II.................................................................................................................. 25 

2. Fundamentação Teórica................................................................................................. 25 

2.1. Inundações: Fenômenos Naturais............................................................................... 25 

2.2. Desastres Naturais, Hazards, Vulnerabilidade e Riscos............................................. 29 

2.2.1. Desastres Naturais: Conceitos e Classificações....................................................... 29 

2.2.1.1. Classificação dos Desastres Naturais.................................................................... 33 

2.2.2. Hazard..................................................................................................................... 37 

2.2.3. Vulnerabilidade........................................................................................................ 38 

2.2.4. Riscos: Conceitos e Aplicações............................................................................... 43 

2.3. Geomorfologia Fluvial e as Inundações..................................................................... 49 

2.3.1. Planície de Inundação.............................................................................................. 53 

2.3.2. Relação: Escoamento e Infiltração.......................................................................... 56 

2.4. Dinâmica Climática Regional e a Influência sobre as Inundações............................. 59 

2.4.1. Fenômeno El Niño e La Niña.................................................................................. 66 

2.5. A Influência das Ações Antrópicas e os Prejuízos Resultantes.................................. 71 

2.5.1. Medidas de Controle................................................................................................ 73 

2.5.1.1. Medidas Estruturais.............................................................................................. 74 

2.5.1.2. Medidas Não Estruturais...................................................................................... 74 

 

CAPITULO III................................................................................................................. 78 

3. O Rio Uruguai e os Municípios de São Borja e Porto Lucena...................................... 78 

3.1. Bacia Hidrográfica do Rio Uruguai no RS................................................................. 78 



 

__________________________________________________________________________________
Risco a Inundação em Médio Curso do Rio Uruguai: um Estudo de Caso nos Municípios de Porto Lucena e São Borja 

x

3.1.1. Características Climáticas........................................................................................ 81 

3.1.2. Características Geomorfológicas............................................................................. 84 

3.1.3. Características Sociais e Econômicas...................................................................... 87 

3.2. Municípios Estudados Localizados na Margem Esquerda do Rio Uruguai............... 89 

3.2.1. Município de São Borja........................................................................................... 89 

3.2.2. Município de Porto Lucena...................................................................................... 91 

 

CAPITULO IV................................................................................................................. 95 

4. Procedimentos Metodológicos....................................................................................... 95 

4.1. ETAPA I: Levantamento de Materiais....................................................................... 95 

4.1.1. Levantamento Bibliográfico e Informações Básicas sobre a Área de Estudo......... 95 

4.1.2. Levantamento de Ocorrência de Inundações........................................................... 96 

4.1.3. Levantamento dos Dados Pluviométricos................................................................ 97 

4.1.4. Levantamento de Dados Cartográficos e Imagens de Satélite................................. 98 

4.1.5. Levantamento dos Dados Fluviométricos................................................................ 98 

4.2. ETAPA II: Processamento e Relação entre os Dados................................................ 99 

4.2.1. Ocorrência de Inundações........................................................................................ 99 

4.2.2. Análise da Variabilidade Pluviométrica.................................................................. 100 

4.2.3. Suscetibilidade Natural a Inundações...................................................................... 101 

4.2.4. Definição das Áreas e Graus de Perigo................................................................... 102 

4.2.4.1. Cálculo do Tempo de Retorno (TR) das Águas.................................................... 102 

4.2.4.2. Espacialização das Áreas de Inundação por TR................................................... 104 

4.2.4.3. Graus de Perigo..................................................................................................... 104 

4.2.5. Vulnerabilidade a Inundações.................................................................................. 105 

4.2.6. Zoneamento de Risco a Inundações......................................................................... 107 

4.3. ETAPA III: Produtos Finais....................................................................................... 107 

 

CAPITULO V.................................................................................................................. 109 

5. As Inundações e suas Relações Climáticas.................................................................... 109 

5.1. Ocorrência de Inundação Gradual nos Municípios de São Borja e Porto Lucena...... 109 

5.2. Ocorrência do Fenômeno El Niño e as Inundações.................................................... 113 

5.3. Análise da Variabilidade de Freqüência e Intensidade de Chuvas Diárias................. 116 

 



 

__________________________________________________________________________________
Risco a Inundação em Médio Curso do Rio Uruguai: um Estudo de Caso nos Municípios de Porto Lucena e São Borja 

xi

CAPITULO VI................................................................................................................. 121 

6. Risco a Inundações........................................................................................................ 121 

6.1. Suscetibilidade Natural a Inundações......................................................................... 121 

6.1.1. Altimetria................................................................................................................. 121 

6.1.2. Declividade.............................................................................................................. 121 

6.1.3. Imagens LANDSAT.................................................................................................. 125 

6.1.4. Geomorfologia......................................................................................................... 127 

6.2. Áreas de Perigo........................................................................................................... 131 

6.2.1. Graus de Perigo........................................................................................................ 134 

6.2.1.1 Município de PORTO LUCENA........................................................................... 134 

6.2.1.2. Município de SÃO BORJA.................................................................................. 140 

6.3. Vulnerabilidade a Inundações..................................................................................... 146 

6.3.1. Município de PORTO LUCENA............................................................................. 146 

6.3.2. Município de SÃO BORJA..................................................................................... 154 

6.4. Zoneamento de Risco a Inundações............................................................................ 168 

6.4.1. Município de PORTO LUCENA............................................................................. 168 

6.4.2. Município de SÃO BORJA..................................................................................... 172 

 

CAPITULO VII............................................................................................................... 180 

7. Considerações Finais..................................................................................................... 180 

 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS........................................................................... 184 

 
ANEXOS........................................................................................................................... 197 

Anexo 01: Análise da Variabilidade de Freqüência e Intensidade de Chuvas 

Diárias................................................................................................................................ 

 

197 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

__________________________________________________________________________________
Risco a Inundação em Médio Curso do Rio Uruguai: um Estudo de Caso nos Municípios de Porto Lucena e São Borja 

xii

LISTA DE FIGURAS 

___________________________________________________________________________ 

 

CAPÍTULO I  

Figura 1.1. Inundação de 1362........................................................................................... 18 

Figura 1.2. Situação e localização dos municípios estudados em médio curso do rio 

Uruguai.............................................................................................................................. 

 

23 

Figura 1.3. Organograma de organização do documento.................................................. 24 

 

CAPÍTULO II  

Figura 2.1. Evolução do aumento do nível das águas do leito do rio................................ 29 

Figura 2.2. Relação entre evento e desastres de origem natural........................................ 31 

Figura 2.3. Classificação dos desastres naturais quanto às características........................ 34 

Figura 2.4. Modelo “perigos do lugar” da vulnerabilidade............................................... 40 

Figura 2.5. Triângulo do risco........................................................................................... 46 

Figura 2.6. Sistematização dos tipos de risco segundo o processo causador..................... 48 

Figura 2.7. Leitos Fluviais................................................................................................. 51 

Figura 2.8. Formação de diques naturais que confinam o rio dentro de suas margens..... 55 

Figura 2.9. Exemplo de Hidrograma................................................................................. 59 

Figura 2.10. Condições oceânicas e atmosféricas no Oceano Pacífico Equatorial em 

condições normais e em eventos de El Niño e de La Niña................................................ 

 

67 

Figura 2.11. Anomalias de precipitação (El Niño) no estado do Rio Grande do Sul........ 70 

Figura 2.12. Anomalias de precipitação (La Niña) no estado do Rio Grande do Sul........ 70 

Figura 2.13. Fluxograma de processos decorrentes da urbanização.................................. 71 

 

CAPÍTULO III  

Figura 3.1. Unidades Hidrográficas................................................................................... 80 

Figura 3.2. Totais pluviométricos anuais........................................................................... 82 

Figura 3.3. Variabilidade da precipitação mensal.............................................................. 83 

Figura 3.4. Mapa geomorfológico..................................................................................... 86 

Figura 3.5. Localização dos municípios estudados............................................................ 88 

Figura 3.6. Vista da cidade de São Borja........................................................................... 89 

Figura 3.7. Vista aérea de Porto Lucena............................................................................ 92 

 



 

__________________________________________________________________________________
Risco a Inundação em Médio Curso do Rio Uruguai: um Estudo de Caso nos Municípios de Porto Lucena e São Borja 

xiii

CAPÍTULO IV  

Figura 4.1. Localização das Estações Pluviométricas....................................................... 97 

Figura 4.2. Localização das Estações Fluviométricas....................................................... 99 

Figura 4.3. Cronograma Metodológico.............................................................................. 108 

 

CAPÍTULO VI  

Figura 6.1. Altimetria na região hidrográfica do rio Uruguai e perfis altimétricos........... 122 

Figura 6.2. Mapa de declividade do município de São Borja............................................ 124 

Figura 6.3. Mapa de declividade do município de Porto Lucena...................................... 125 

Figura 6.4. Imagem LANDSAT classificada...................................................................... 126 

Figura 6.5. Mapa Geoambiental de São Borja................................................................... 128 

Figura 6.6. Suscetibilidade natural a inundação - Porto Lucena....................................... 129 

Figura 6.7. Suscetibilidade natural a inundação - São Borja............................................. 130 

Figura 6.8. Mapa de perigo a inundações em relação a área urbana - Porto Lucena......... 132 

Figura 6.9. Mapa de perigo a inundações em relação a área urbana - São Borja.............. 133 

Figura 6.10. Perfil do rio Uruguai...................................................................................... 135 

Figura 6.11. Espacialização por tempo de retorno - Porto Lucena.................................... 138 

Figura 6.12. Mapa das classes de perigo - Porto Lucena................................................... 139 

Figura 6.13. Ponte Internacional........................................................................................ 140 

Figura 6.14: Marco da Inundação de 1983 – Cota de 67 metros....................................... 143 

Figura 6.15. Espacialização por tempo de retorno - São Borja......................................... 144 

Figura 6.16. Mapa das classes de perigo - São Borja........................................................ 145 

Figura 6.17. Figuras do padrão urbano da cidade - Porto Lucena..................................... 149 

Figura 6.18. Mapa do padrão urbano da cidade - Porto Lucena........................................ 150 

Figura 6.19. Escadarias que permitem acesso as residências............................................ 151 

Figura 6.20. Mapa de vulnerabilidade - Porto Lucena...................................................... 153 

Figura 6.21. Bairro do Passo. Casa de Nara Andrade (Trabalho de campo Jun/2010) .... 155 

Figura 6.22. Bairro do Passo. Casa de Nara Andrade (Inundação de Novembro de 

2009)................................................................................................................................. 

 

155 

Figura 6.23. Mapa da malha urbana.................................................................................. 156 

Figura 6.24. Arruamentos no Bairro Passo........................................................................ 158 

Figura 6.25. Localização dos Bairros................................................................................ 158 

Figura 6.26. Figuras do padrão urbano da cidade – São Borja......................................... 160 



 

__________________________________________________________________________________
Risco a Inundação em Médio Curso do Rio Uruguai: um Estudo de Caso nos Municípios de Porto Lucena e São Borja 

xiv

Figura 6.27. Mapa do padrão urbano da cidade - São Borja............................................. 161 

Figura 6.28. Embarcações usadas pelos pescadores.......................................................... 162 

Figura 6.29. Uso comercial de bares e restaurantes........................................................... 163 

Figura 6.30. Inundação de Nov/2009................................................................................. 163 

Figura 6.31. Setores censitários de São Borja................................................................... 164 

Figura 6.32. Mapa de vulnerabilidade de São Borja.......................................................... 167 

Figura 6.33. Mapa de risco de Porto Lucena..................................................................... 169 

Figura 6.34. Área ocupada pelas residências antes da inundação de 1983........................ 171 

Figura 6.35. Residências que hoje abrigam as famílias que foram removidas (após 

inundação de 1983) da proximidade da calha do rio Uruguai........................................... 

 

171 

Figura 6.36: Erosão na encosta.......................................................................................... 172 

Figura 6.37. Mapa de risco de São Borja........................................................................... 173 

Figura 6.38. Zoneamento do Plano Diretor....................................................................... 177 

Figura 6.39. Bacia de detenção.......................................................................................... 178 

Figura 6.40. Bacia de detenção cheia de água da inundação de Nov/2009....................... 178 

Figura 6.41. Bacia de detenção cheia de água da inundação de Nov/2009....................... 179 

Figura 6.42. Bacia de detenção cheia de água da inundação de Nov/2009....................... 179 

Figura 6.43. Projeto de uma APA...................................................................................... 179 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

__________________________________________________________________________________
Risco a Inundação em Médio Curso do Rio Uruguai: um Estudo de Caso nos Municípios de Porto Lucena e São Borja 

xv

LISTA DE GRÁFICOS 

___________________________________________________________________________ 

 

CAPÍTULO I  

Gráfico 1.1. Principais desastres naturais no Brasil entre 2000 e 2007............................. 19 

 

CAPÍTULO III  

Gráfico 3.1. Distribuição da população conforme faixa etária de São Borja.................... 90 

Gráfico 3.2. Produção Agrícola de São Borja................................................................... 91 

Gráfico 3.3. Produção Pecuária de São Borja.................................................................... 91 

Gráfico 3.4. Distribuição da população conforme faixa etária de Porto Lucena............... 93 

Gráfico 3.5. Produção Agrícola de Porto Lucena.............................................................. 93 

Gráfico 3.6. Produção Pecuária de Porto Lucena.............................................................. 94 

 

CAPITULO V  

Gráfico 5.1. Eventos de inundação nos municípios estudados.......................................... 110 

Gráfico 5.2. Distribuição anual da ocorrência de inundações........................................... 111 

Gráfico 5.3. Distribuição mensal da ocorrência de inundações......................................... 112 

Gráfico 5.4. Gráfico da freqüência anual (Erechim)......................................................... 116 

Gráfico 5.5. Gráfico da freqüência anual (São Borja)....................................................... 117 

Gráfico 5.6. Gráfico da freqüência anual (Santa Rosa)..................................................... 117 

Gráfico 5.7. Gráfico da freqüência anual (Ijuí)................................................................. 118 

Gráfico 5.8. Gráfico do total das precipitações em alguns evento de inundação.............. 120 

 

CAPITULO VI  

Gráfico 6.1. Áreas do município de Porto Lucena............................................................ 131 

Gráfico 6.2. Áreas do município de São Borja.................................................................. 134 

Gráfico 6.3. Cotas máximas anuais (Porto Lucena).......................................................... 137 

Gráfico 6.4. Cotas máximas anuais (São Borja)................................................................ 142 

 

 

 

 

 



 

__________________________________________________________________________________
Risco a Inundação em Médio Curso do Rio Uruguai: um Estudo de Caso nos Municípios de Porto Lucena e São Borja 

xvi

LISTA DE QUADROS 

___________________________________________________________________________ 

 

CAPÍTULO II  

Quadro 2.1. Definição de Inundação Gradual................................................................... 26 

Quadro 2.2. Definição de Inundação Brusca..................................................................... 26 

Quadro 2.3. Classificação dos desastres segundo a tipologia............................................ 33 

Quadro 2.4. Faixas de risco de inundação......................................................................... 75 

 

CAPÍTULO III  

Quadro 3.1. Compartimentos e Unidades Geomorfológicas............................................. 84 

Quadro 3.2. Produção de Arroz 2008 (São Borja)............................................................. 90 

 

CAPÍTULO IV  

Quadro 4.1. Classes de intensidade................................................................................... 100 

Quadro 4.2. Definição do grau de perigo para Porto Lucena e São Borja......................... 105 

Quadro 4.3. Matriz para o cálculo das classes de vulnerabilidade.................................... 106 

Quadro 4.4. Matriz para o cálculo do zoneamento de risco.............................................. 107 

 

CAPÍTULO V  

Quadro 5.1. Eventos de Inundação Gradual...................................................................... 109 

Quadro 5.2. Anos e meses de ocorrência de Inundação e intensidade do evento El Niño 

Oscilação Sul (ENOS)....................................................................................................... 

 

114 

Quadro 5.3. Índice de Oscilação Sul (IOS) entre 1980-2009 (em azul os meses de 

ocorrência de eventos de inundação)................................................................................. 

 

115 

Quadro 5.4. Distribuição das chuvas diárias por classes de intensidade por inundação... 118 

Quadro 5.5. Distância e tempo de deslocamento das inundações no rio Uruguai............. 120 

 

CAPÍTULO VI  

Quadro 6.1. Tempo de Retorno das Águas (Porto Lucena)............................................... 136 

Quadro 6.2. Tempo de Retorno das Águas (São Borja).................................................... 141 

Quadro 6.3. Quantificações por Padrão Urbano (Porto Lucena)....................................... 147 

Quadro 6.4. Total de pessoas e domicílios por setor censitário (Porto Lucena)................ 151 



 

__________________________________________________________________________________
Risco a Inundação em Médio Curso do Rio Uruguai: um Estudo de Caso nos Municípios de Porto Lucena e São Borja 

xvii

Quadro 6.5. Total de pessoas desabrigadas/atingidas em São Borja................................. 154 

Quadro 6.6. Padrão Urbano............................................................................................... 159 

Quadro 6.7. Total de pessoas e domicílios por setor censitário (São Borja)..................... 165 

Quadro 6.8. Comparação do total de pessoas por setor censitário.................................... 165 

Quadro 6.9. Tipos de impactos e suas características (Porto Lucena)............................... 171 

Quadro 6.10. Tipos de impactos e suas características (São Borja).................................. 176 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

_________________________________________________________________________________ 
Risco a Inundação em Médio Curso do Rio Uruguai: um Estudo de Caso nos Municípios de Porto Lucena e São Borja 

18

CAPÍTULO I 
___________________________________________________________________________ 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

As inundações estão diretamente vinculadas à história do homem e ao seu modo de 

apropriação e uso dos recursos naturais. No passado o avanço da população em novos 

territórios ocorria através dos rios e as cidades, em sua maioria, localizavam-se às margens 

dos mesmos para se beneficiarem do meio de transporte principal, os barcos, e, aproveitar-se 

engenhosamente dos recursos hídricos na irrigação dos campos agrícolas. 

As cidades localizadas nas margens dos rios Tigre e Eufrates, na Mesopotâmia, assim 

como do rio Nilo, no Egito, tiveram que desenvolver técnicas que lhes proporcionassem 

meios de controlar as cheias na estação chuvosa, e a irrigação das terras cultiváveis na estação 

seca (BRUMES, 2001). Esses agrupamentos, com as experiências passadas de geração em 

geração, aprenderam a conviver com os desastres apesar do risco. Pode-se até considerar 

como uma forma “primitiva” de risco aceitável (MARCELINO, 2008). 

Com o passar dos séculos, principalmente a partir da Idade Média, novas áreas foram 

povoadas e as cidades se consolidaram, formando densos aglomerados urbanos. 

Consequentemente, os danos provocados pelos desastres passam a atingir proporções 

catastróficas. Segundo Munich Re Group (1999) uma inundação na Alemanha, em 1362, 

matou cerca de 100.000 pessoas (Figura 1.1). 

 

 
Figura 1.1: Inundação de 1362. 

Fonte: Munich Re Group (1999). 
 

 Na China, em 1332, uma devastadora inundação vitimou sete milhões de pessoas por 

afogamento e outras 10 milhões pereceram, subseqüentemente, por fome e doenças 

(BRYANT, 1997). 
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Nessa época as inundações, muitas vezes de caráter cíclico, estiveram na origem de 

diversos mitos e temores, e originaram processos de ajustamento para proteção e controle. A 

regularidade dos regimes deu origem a padrões diversos de utilização pela sociedade e de 

intervenções sobre os mesmos. 

As inundações, nos anos 60 fizeram 5,2 milhões de vítimas no Mundo, tiveram na 

década de 70 esta cifra aumentada para 15,4 milhões (CIMA, 1991). Segundo informações 

obtidas na ANA, na década de 1990, entre as pessoas atingidas por algum tipo de desastre 

natural no Mundo, 75% foram vítimas de inundações. 

Em virtude de não haver população atingida e não haver prejuízos financeiros diretos, 

não são registradas inundações em áreas de baixa densidade populacional. O registro e a 

repercussão da magnitude das inundações geralmente são dados pelos prejuízos e danos 

causados as populações (TUCCI e BERTONI, 2003). 

Segundo a base de dados internacional sobre desastres da Universidade Católica de 

Louvain, Bélgica, entre 2000 e 2007 mais de 1,5 milhões de pessoas foram afetadas por 

algum tipo de desastre natural no Brasil (SANTOS, 2007). Os dados também mostram que, 

para este mesmo período, ocorreram no país 58 episódios de inundação, dentre estes, cerca de 

36 “grandes episódios” de enchentes, secas e deslizamentos de terra, sendo o prejuízo 

econômico gerado por esses eventos estimado em mais de US$ 2,5 bilhões (Gráfico 1.1), e, 

segundo o Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT/CGE, 2002) somente as inundações 

causam perdas de 1 bilhão de dólares por ano. 

 

 
Gráfico 1.1: Principais desastres naturais no Brasil entre 2000 e 2007. 

Fonte: adaptado de Santos, 2007. 
 

Santos (2007) explica que um panorama interessante que se obteve sobre a incidência 

de desastres naturais no Brasil é dado pela Pesquisa de Informações Básicas Municipais - 

MUNIC, realizada pelo IBGE em 2002 e publicada em 2005. Essa pesquisa, que enfoca a 

ótica do gestor municipal, mostra que no Brasil os maiores desastres relacionam-se a 
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inundações, escorregamentos e erosão e que esses processos estão fortemente associados à 

degradação de áreas frágeis, potencializada pelo desmatamento e ocupação irregular. 

O último relatório do Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), lançado 

em fevereiro de 2007, aponta um aumento das precipitações nas regiões Sul e Sudeste do 

Brasil. A tendência é que essas precipitações fiquem a cada ano mais intensas, concentradas e 

mal distribuídas, favorecendo a ocorrência de inundações. E este é um comportamento típico 

de chuvas geradas por instabilidades severas. 

O aumento das precipitações somado ao acelerado crescimento das cidades a partir da 

década de 1950 tiveram como conseqüências vários problemas, entre os quais, a falta de 

condições de infra-estrutura de moradias ocupando áreas consideradas como áreas de risco. 

Estas podem ser associadas a vários fatores, que vão desde o aumento populacional e a falta 

de condições econômicas das pessoas para aquisição de imóveis e terrenos em locais 

adequados, até a carência de políticas públicas de planejamentos nas cidades e suas periferias 

(CRISTO, 2002). 

Nesse sentido, Peloggia (1998, p. 219), salienta que “ocupações inadequadas não 

ocorrem por falta de informação, mas por obrigatoriedade diante de um quadro de miséria e 

impossibilidade de acesso a terra”. Desta forma, as áreas de risco surgem como uma interação 

do meio natural com o meio social. O meio natural impõe obstáculos para a ocupação de 

certas áreas, mas é o meio social, ao ocupar as áreas naturalmente susceptíveis, que acaba 

desencadeando o surgimento do risco e potencializando a ocorrência de inundações. 

Corroborando com a discussão, Jan Bitoun (2003) afirma que, 

(...) a manutenção no léxico de palavras como “morros” e “alagados” para designar 
os espaços urbanos do habitat das famílias pobres é reveladora de um consenso, 
mantido pela sociedade local, para segregar a problemática da relação entre a 
urbanização e a natureza do modelo de desenvolvimento urbano, delimitando 
“espaços problemas” e “áreas de riscos” decorrentes de um abstrato crescimento 
desordenado (BITOUN, 2003, p.300). 

 

Segundo Alcântara Ayala (2002), a ocorrência de inundações é ligada não somente à 

suscetibilidade dos mesmos às características geoambientais, mas também a vulnerabilidade 

do sistema da sociedade, isto é, sistema econômico – social – político – cultural. A 

vulnerabilidade é essencialmente uma condição humana, uma característica da estrutura social 

e um produto histórico de processos sociais (LAVELL, 1997). 

Quando ocorre a combinação entre incerteza, exposição ao perigo, perda e prejuízos 

materiais, econômicos e humanos em função de processos de inundação podemos chamar de 

risco (CASTRO, OLIVEIRA PEIXOTO e PIRES do RIO, 2005). A existência de um risco só 
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se constitui quando há a valorização de algum bem, material ou imaterial, pois não há risco 

sem a noção de que se pode perder alguma coisa. 

Muitos municípios do Rio Grande do Sul, principalmente os que margeiam o rio 

Uruguai não possuem boa infra-estrutura (tanto urbana quanto rural), que somando com a 

falta de conhecimento, sobre a dinâmica fluvial e meteorológica1, aliada à falta de políticas de 

restrições à ocupação de áreas de perigo, deixa a população em risco de inundações. 

Reckziegel e Robaina (2007) e Reckziegel (2007) em seus trabalhos publicados sobre 

desastres naturais relacionados com inundações graduais e bruscas, apontam que muitos 

municípios que margeiam o rio Uruguai possuem mais de 25 ocorrências registradas entre 

1980 a 2005, por município. Muitas cidades ribeirinhas desse grande rio, já perderam 

centenas de moradias que ficaram submersas, assim como destruição de lavouras, estradas e 

pontes. 

Mesmo assim, diante de tantos prejuízos oriundos das inundações, principalmente as 

graduais, observam-se poucos trabalhos visando a espacialização e a análise desses eventos no 

Brasil. Possivelmente, essa carência se devem pela falta de informação e ausência de dados 

que possibilitem a execução dos mesmos. Na área de estudo deste trabalho, somente um 

estudo de detalhe foi realizado em 1983 pelo Professor Carlos Eduardo Morelli Tucci (IPH – 

UFRGS - RS) o qual não possuía mapas topográficos urbanos em grande escala. Esse aspecto, 

de certa forma, já justifica a realização do presente estudo, o qual poderá estimular mais 

investimentos em pesquisas relacionadas com a temática. 

Neste sentido, é coerente do ponto de vista geográfico realizar o zoneamento de risco 

de inundação, espacializando cartograficamente as áreas atingidas pelas águas. O zoneamento 

de risco destaca-se como medida não-estrutural essencial para o planejamento de todos os 

municípios que se desenvolvem junto ao rio Uruguai. Essas medidas auxiliam 

substancialmente na amenização dos danos decorrentes das inundações. Além disso, os mapas 

subsidiam a reorganização do espaço urbano, uma vez que podem ser úteis para o 

estabelecimento de novas diretrizes de ocupação nas cidades. 

 

 

1.1. Objetivos 

 

 

                                                 
1 Condições de intensa precipitação, que, ocorre de forma gradual, mas com altos índices. 



 

_________________________________________________________________________________ 
Risco a Inundação em Médio Curso do Rio Uruguai: um Estudo de Caso nos Municípios de Porto Lucena e São Borja 

22

1.1.1. Objetivo Geral 

 

Esta dissertação tem por objetivo geral realizar o Zoneamento de Risco a Inundação 

nos municípios de Porto Lucena e São Borja, localizados na margem esquerda do rio Uruguai 

no Estado do Rio Grande do Sul. 

 

1.1.2. Objetivos Específicos 

 

Os objetivos específicos consistem em: 

� Levantar o histórico da ocorrência de inundações graduais no período compreendido 

entre 1980 a 2009; 

� Apresentar a época e o número de decretos de emergência e calamidade pública; 

� Relacionar cada evento de inundação com a quantidade pluviométrica diária coletada 

em Estações Pluviométricas distribuídas nas sub-bacias hidrográficas do rio Uruguai;  

� Elaborar o mapa da planície de inundação nos municípios estudados – mapa de 

suscetibilidade natural; 

� Indicar o tempo de retorno (TR) das águas; 

� Definir as áreas e graus de perigo; 

� Identificar as diferentes estruturas das edificações e os usos urbanos nas áreas de 

perigo a inundações, bem como a quantidade média de pessoas residentes; 

� Definir classes de vulnerabilidade; 

� Estabelecer uma relação entre o Perigo e a Vulnerabilidade; 

 

1.1.3. Área de Estudo 

 

A área estudada em relação as variáveis climáticas, suscetibilidade, perigo, 

vulnerabilidade e o zoneamento de risco a inundação compreende dois municípios que estão 

localizados em médio curso do rio Uruguai no Estado do Rio Grande do Sul (Figura 1.2): 

 

- Porto Lucena;  

 

 

- São Borja; 

 

Sub-bacia do rio Uruguai – Trecho Médio - Sub-bacia 
do rio Turvo/Santa Rosa/Santo Cristo; 

Sub-bacia do rio Uruguai – Trecho Médio - Sub-bacia 
do rio Butui/Icamaquã; 
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1.2. Organização do Documento 

 

O presente trabalho foi organizado em sete capítulos, o Capítulo I referiu-se à 

apresentação dos assuntos a serem abordados e os objetivos. No Capítulo II é apresentada a 

revisão da literatura que contém tópicos sobre os conceitos e classificações de inundações, 

desastre natural, vulnerabilidade e risco. Assim como, a relação entre inundações e 

geomorfologia fluvial, clima e ações antrópicas. 

O Terceiro Capítulo refere-se à caracterização da área de estudo em relação aos 

elementos físicos e as interferências humanas. O Capítulo IV diz respeito aos procedimentos 

metodológicos utilizados na pesquisa. No Capítulo V são apresentados os resultados 

referentes a quantidade de inundações nos municípios estudados, posteriormente verificou-se 

a sua distribuição nas estações do ano, em relação ao fenômeno El Niño e por último a análise 

da variabilidade de freqüência e intensidade de chuvas diárias que provocam esses 

fenômenos. No Capítulo VI são apresentados os mapeamentos das áreas suscetíveis a 

inundações, das áreas e graus de perigo, as classes de vulnerabilidade e o zoneamento de 

risco, e, no Capítulo VII as considerações finais do trabalho. 

 

 
Figura 1.3: Organograma de organização do documento. 
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CAPÍTULO II 
___________________________________________________________________________ 
 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 Neste capítulo aborda-se, alguns conceitos e classificações sobre inundações, assim 

como desastres naturais, riscos e vulnerabilidade nos quais busca-se o entendimento sobre a 

problemática que envolve a especificidade do estudo. Apresenta-se também as relações entre 

as inundações e a geomorfologia fluvial, climatologia regional e interferências antrópicas nas 

planícies de inundação. 

A discussão a respeito do conhecimento teórico dos processos desencadeadores de 

inundações contribui para o suporte da pesquisa, desde a coleta de informações até as 

interpretações e análise final com a apresentação de resultados, assim como o avanço das 

pesquisas multidisciplinares sobre o tema. 

 

2.1. Inundações: Fenômenos Naturais 

 

As inundações são fenômenos naturais que ocorrem principalmente devido a uma 

combinação entre uma excessiva precipitação pluviométrica e falta de capacidade dos canais 

de drenagem em transportar o volume de água, fazendo que parte transborde pelas áreas 

marginais. 

Como a inundação é parte integrante do ciclo das águas na natureza e, portanto, trata-

se de um fenômeno natural cujas conseqüências podem trazer danos e prejuízos, acaba sendo 

seriamente discutida na sociedade em geral. 

Castro (2003) classifica as inundações conforme a magnitude e a evolução: 

 - Em função da magnitude, as inundações, através de dados comparativos de longo 

prazo, são classificadas em: - inundações excepcionais; - inundações de grande magnitude; - 

inundações normais ou regulares; - inundações de pequena magnitude.  

 - Em função da evolução, as inundações são classificadas em: - enchentes ou 

inundações graduais; - enxurradas ou inundações bruscas; - alagamentos; - inundações 

litorâneas provocadas pela brusca invasão do mar. 

 O autor ressalta que as inundações graduais podem ser entendidas como o aumento 

gradual do nível dos rios além da sua vazão normal, ocorrendo o transbordamento de suas 

águas sobre as áreas adjacentes. 
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 Por outro lado, as inundações bruscas são provocadas por chuvas intensas e 

concentradas, caracterizando-se por produzirem súbitas e violentas elevações dos caudais, que 

escoam de forma rápida e intensa. Muitas vezes, ocorrem associadas a áreas mais íngremes e 

em bacia de tamanho médio ou pequeno, sendo que a inclinação do terreno, ao favorecer o 

escoamento, contribui para intensificar a torrente e causar danos. 

 Kobiyama et al. (2006) ressalta que existem muitas definições para inundações 

bruscas e graduais (Quadro 2.1 e 2.2), trabalhadas por diversos autores que buscam a sua 

compreensão. 

 

Quadro 2.1: Definição de Inundação Gradual. 
Termo Autor Definição 

Flood  NFIP (2005)  Uma condição geral ou temporária, de parcial ou completa 
inundação, de dois ou mais acres de uma terra normalmente 
seca, ou duas ou mais propriedades, proveniente da inundação de 
águas continentais ou oceânicas.  

Flood  NWS/NOAA (2005)  A inundação de uma área normalmente seca causado pelo 
aumento do nível das águas em um curso d’água estabelecido, 
como um rio, um córrego, ou um canal de drenagem ou um 
dique, perto ou no local onde a chuvas precipitaram.  

Inundações 
Ribeirinhas  

TUCCI E BERTONI 
(2003)  

Quando a precipitação é intensa e o solo não tem capacidade de 
infiltrar, grande parte do volume escoa para o sistema de 
drenagem, superando sua capacidade natural de escoamento. O 
excesso de volume que não consegue ser drenado ocupa a várzea 
inundando de acordo com a topografia áreas próximas aos rios.  

River Flood  MEDIONDO (2005)  O transbordamento do curso do rio é normalmente é o resultado 
de prolongada e copiosa precipitação sobre uma grande área. 
Inundações de rio acontecem associadas a sistemas de grandes 
rios em trópicos úmidos.  

Fonte: adaptado de Goerl e Kobiyama (2005) apud Kobiyama et al., 2006. 

 

Quadro 2.2: Definição de Inundação Brusca. 
Termo Autor Definição 

Flash flood  NWS/NOAA (2005)  Uma inundação causada pela pesada ou excessiva chuva em 
um curto período de tempo, geralmente menos de 6 horas. 
Também, as vezes uma quebra de barragem pode causar 
inundação brusca, dependendo do tipo de barragem e o 
período de tempo que ocorre a quebra.  

Flash flood  CHOUDHURY et al. 
(2004)  

São inundações de curta vida e que duram de algumas horas a 
poucos dias e originam-se de pesadas chuvas.  

Flash flood  KÖMÜSÇÜ et al. (1998)  São normalmente produzidas por intensas tempestades 
convectivas, a qual causa rápido escoamento, e o dano da 
inundação geralmente ocorre dentro de horas da chuva que a 
causa e afeta uma área muito limitada.  
                                                                                  (continua) 
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Flash flood  MEDIONDO (2005)  É um evento de inundação de curta duração com uma rápida 
elevação da onda de inundação e rápida elevação do nível das 
águas. São causadas por pesadas, geralmente curtas 
precipitações, como uma chuva torrencial, em uma área que 
freqüentemente é pequena.  

Flash flood  WMO (1994)  Em bacias pequenas, de rápida resposta, com as de tempo de 
concentração menor de seis horas, intensa precipitação pode 
criar uma inundação brusca.  

Fonte: adaptado de Goerl e Kobiyama (2005) apud Kobiyama et al., 2006. 

 

Cerri (1999) também participa das discussões apontando que a escala de abrangência 

das inundações graduais, pode ser em âmbito regional, associadas a um episódio 

pluviométrico de longa duração, de dias ou semanas, afetando áreas extensas e com tempo de 

recorrência de alguns anos. 

O autor ainda salienta que, as inundações em nível local, provocadas por chuvas de 

curta duração e de alta intensidade, afetam algumas parcelas da área urbana. Este tipo de 

inundação pode ocorrer várias vezes ao ano, principalmente na época das chuvas. 

Normalmente são localizadas, possuindo um tempo de duração de algumas horas e com 

rápida redução da área que foi inundada. 

Marcelino (2004) enfatiza que as inundações bruscas diferem das graduais em virtude 

do seu potencial destrutivo e da elevada freqüência de ocorrências. São geralmente 

desencadeadas por chuvas convectivas intensas e concentradas, que ocorrem em curto espaço 

de tempo, ocasionando o aumento súbito e violento do nível das águas. 

Monteiro (1976) analisando as inundações sob o ponto de vista da Climatologia 

Geográfica, ressalta que qualquer tipo de impacto causado por precipitação resume-se em 

drásticas conseqüências, salientando que “são episódios ou eventos restritos no tempo que 

estão presos ao modo de transmissão da energia, ou seja, ao ritmo de sucessão dos estados 

atmosféricos”. 

 Um grande contribuidor nas discussões sobre inundações no campo da Hidrologia 

Aplicada é Carlos Eduardo Morelli Tucci. Nas suas publicações (1993, 1997, 2001 e 2003) 

coloca que a inundação do leito maior dos rios é um processo natural. Quando a população 

ocupa o leito maior, que são áreas de risco, os impactos são freqüentes. Essas condições 

ocorrem devido às seguintes ações: 

- no Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, das cidades, geralmente não existe nenhuma 

restrição quanto à ocupação das áreas de risco de inundação, a seqüência de anos sem 

enchentes é razão suficiente para que empresários desmembrem estas áreas para ocupação 

urbana; 
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- invasão de áreas ribeirinhas, que pertencem ao poder público, pela população de baixa 

renda; 

- ocupação de áreas de médio risco, que são atingidas com freqüência menor, mas que quando 

o são, sofrem prejuízos significativos. 

O autor salienta que as enchentes aumentam a sua freqüência e magnitude devido à 

impermeabilização do solo e à construção da rede de condutos pluviais. O desenvolvimento 

urbano pode também produzir obstruções ao escoamento, como aterros, pontes, drenagens 

inadequadas, obstruções ao escoamento junto a condutos e assoreamento. Geralmente estas 

inundações são vistas como locais porque envolvem bacias pequenas (< 100 km², mas 

freqüentemente bacias < 10 km²). 

Para Bigarella (2003), a inundação pode ser vista a partir de uma leitura 

geomorfológica das bacias de inundação, como períodos de transbordamentos dos rios, nos 

quais o transporte, em suspensão, de grãos finos (silte e argilas) são os principais materiais 

construtores das planícies de inundação ou várzeas. No desenvolver de sua obra, percebe-se 

que o autor utiliza períodos de transbordamento (ou apenas transbordamento), enchente e 

cheia como sinônimos. 

 Delgado (2000) conceitualmente trata a enchente como cheia, sendo um evento que 

resulta da incapacidade temporária de um canal de drenagem conter, em sua calha normal, o 

volume de água por este recebido, ocasionando o extravasamento da água excedente. 

Infanti Júnior e Fornasari Filho (1998) de forma parecida a de Delgado (op. cit.) 

definem a inundação como o extravasamento das águas de um curso d’água para as áreas 

marginais, quando a vazão é maior que a capacidade da calha. Para esses autores, a inundação 

normalmente está associada à enchente ou cheia, que seria o acréscimo na descarga por 

determinado período de tempo. 

Para Kobiyama et al. (2006) a inundação, popularmente tratada como enchente, é o 

aumento do nível dos rios além da sua vazão normal, ocorrendo o transbordamento de suas 

águas sobre as áreas próximas a ele, quando não ocorre o transbordamento, apesar do rio ficar 

praticamente cheio, tem-se uma enchente e não uma inundação. Por esta razão, no mundo 

científico, os termos “inundação” e “enchente” devem ser usados com diferenciação (Figura 

2.1). 
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Figura 2.1

 

 Após tudo que foi exposto acima, podemos afirmar que 

enchente (inundação gradual)

água leva para extravasar. Se o tempo for longo (precipitação por períodos maiores com a

índices) a inundação é classificada como gradual; s

em um período curto de tempo) a inundação é classificada como 

gradual e enchente são utilizados como sinônimos, sendo assim

nesta pesquisa. 

 

2.2. Desastres Naturais, Hazards

 

2.2.1. Desastres Naturais: Conceitos e Classificações

 

Segundo Castro (1998) os desastres são definidos como o r

adversos, naturais ou provocados pelo homem, sobre um ecossistema (vulnerável), causando 

danos humanos, materiais e/ou ambientais e conseqüentes prejuízos econômicos e sociais. Os 

desastres são quantificados, em função dos danos e prejuízos, em termos de intensidade, 

enquanto que os eventos adversos são quantificados em termos de magnitude. A intensidade 

de um desastre depende da interação entre a magnitude do evento adverso e o grau de 

vulnerabilidade do sistema receptor afetado. Normalmente o fator preponderante para a 

intensificação de um desastre é o grau de vulnerabilidade do sistema re

Alexander (1993) apud 

como sendo impactos rápidos, instantâneos ou prolongados do meio ambiente natural sobre o 

sistema socioeconômico. As catástrofes constituem ocorrências em que os prejuízos materiais 

e/ou humanos ocorrem em grande escala e cuja gestão exige recursos para além das 

possibilidades de uma região de um país, ou mesmo do próprio país.
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2.1: Evolução do aumento do nível das águas do leito do rio.
Fonte: Kobiyama et al., 2006. 

Após tudo que foi exposto acima, podemos afirmar que a diferença básica entre 

(inundação gradual) e enxurrada (inundação brusca) diz respeito ao tempo que a 

Se o tempo for longo (precipitação por períodos maiores com a

índices) a inundação é classificada como gradual; se o tempo for curto (precipitação intensa 

em um período curto de tempo) a inundação é classificada como brusca

e enchente são utilizados como sinônimos, sendo assim, também 

Hazards, Vulnerabilidade e Riscos 

Desastres Naturais: Conceitos e Classificações 

Segundo Castro (1998) os desastres são definidos como o r

provocados pelo homem, sobre um ecossistema (vulnerável), causando 

danos humanos, materiais e/ou ambientais e conseqüentes prejuízos econômicos e sociais. Os 

desastres são quantificados, em função dos danos e prejuízos, em termos de intensidade, 

ue os eventos adversos são quantificados em termos de magnitude. A intensidade 

de um desastre depende da interação entre a magnitude do evento adverso e o grau de 

vulnerabilidade do sistema receptor afetado. Normalmente o fator preponderante para a 

ficação de um desastre é o grau de vulnerabilidade do sistema receptor.

apud Carvalho (1998) define Desastres Naturais (

como sendo impactos rápidos, instantâneos ou prolongados do meio ambiente natural sobre o 

cioeconômico. As catástrofes constituem ocorrências em que os prejuízos materiais 

e/ou humanos ocorrem em grande escala e cuja gestão exige recursos para além das 

possibilidades de uma região de um país, ou mesmo do próprio país. 
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: Evolução do aumento do nível das águas do leito do rio. 

a diferença básica entre 

diz respeito ao tempo que a 

Se o tempo for longo (precipitação por períodos maiores com altos 

e o tempo for curto (precipitação intensa 

brusca. O termo inundação 

também serão considerados 

Segundo Castro (1998) os desastres são definidos como o resultado de eventos 

provocados pelo homem, sobre um ecossistema (vulnerável), causando 

danos humanos, materiais e/ou ambientais e conseqüentes prejuízos econômicos e sociais. Os 

desastres são quantificados, em função dos danos e prejuízos, em termos de intensidade, 

ue os eventos adversos são quantificados em termos de magnitude. A intensidade 

de um desastre depende da interação entre a magnitude do evento adverso e o grau de 

vulnerabilidade do sistema receptor afetado. Normalmente o fator preponderante para a 

ceptor. 

Carvalho (1998) define Desastres Naturais (Natural Disasters) 

como sendo impactos rápidos, instantâneos ou prolongados do meio ambiente natural sobre o 

cioeconômico. As catástrofes constituem ocorrências em que os prejuízos materiais 

e/ou humanos ocorrem em grande escala e cuja gestão exige recursos para além das 
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Lavell (1997) ressalta que a premissa básica é que os desastres são essencialmente 

fenômenos sociais. A presença de um mecanismo natural ou físico é essencial para a 

ocorrência de um desastre, mas não fornece uma explicação suficiente ao entendimento da 

maioria dos desastres que acontecem. 

O autor enfatiza que a característica do desastre deve ser vista mais como uma 

conformação cíclica das condições normalmente existentes na sociedade pré-vulnerável e das 

capacidades humanas. Esta visão contesta a idéia de que os desastres são eventos isolados e 

raros, considerando-os antes como “um continue de manifestações extremas de condições de 

vida”. 

Wilches-Chaux (1993) coloca que a UNDRO2
 define desastre como um evento 

identificável no tempo e no espaço e que afeta o funcionamento normal de uma comunidade, 

com perdas de vida e danos de grande magnitude, que impedem o desenvolvimento das 

atividades essenciais e normais da comunidade afetada. O autor também destaca que há 

pesquisadores que incluem o número de vítimas fatais e o valor das perdas materiais na 

definição dos desastres. 

Mattedi e Butze (2001), em termos sociológicos, utilizam à palavra desastre para 

reportarem-se a um acontecimento, ou uma série de acontecimentos, que alteram o modo de 

funcionamento rotineiro de uma sociedade. Estes acontecimentos são provocados por uma 

grande variedade de agentes naturais ou criados pelo homem. 

Tobin e Montz (1997) ressaltam que os desastres são conceituados como o resultado 

de eventos adversos que causam grandes impactos na sociedade, sendo distinguidos 

principalmente em função de sua origem, isto é, da natureza do fenômeno que o desencadeia. 

Segundo Marcelino (2007) os desastres naturais podem ser melhor entendidos através 

do esquema proposto na Figura 2.2.  

 

                                                 
2 O aumento dramático de perdas e casualidade devido a desastres naturais depois da década 50 no século XX 
causou a maior iniciativa científica internacional para estratégicas de possível mitigação. A US National 
Academy of Sciences (NAS) apresentou a iniciativa à ONU em dezembro de 1987. Subseqüentemente, a ONU 
criou, junto com a UN Disaster Relief Organization (UNDRO), a Secretaria para a International Decade for 
Natural Disaster Reduction (IDNDR) em abril de 1989, em Genebra na Suiça (ROSENFELD, 1994). 
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Figura 2.2: Relação entre evento e desastres de origem natural. 

Fonte: adaptado de Marcelino (2007). 
 

O autor explica que na natureza ocorrem diversos tipos de fenômenos que fazem parte 

da geodinâmica terrestre, responsáveis pela estruturação da paisagem. Mas, se ocorrerem ou 

se deslocarem sobre um sistema social, gera uma situação potencial de perigo a pessoas e 

bens. Caso haja o impacto, só será considerado como desastre quando os danos e prejuízos 

foram extensivos e de difícil superação pelas comunidades afetadas. Se não gerar danos ou 

seguir sua trajetória por áreas não ocupadas, o fenômeno volta a ser considerado como um 

evento natural. 

White apud Monteiro (1991) escrevendo sobre a importância que representam os 

“eventos naturais extremos” para o homem, o autor, desta forma nos diz que os eventos 

naturais: 

... focalizam um aspecto do complexo processo pelo qual o homem interage com os 
sistemas físicos e biológicos. Cada parâmetro da biosfera, sujeito à flutuação 
sazonal, anual ou secular consiste num “hazard” para o homem na medida em que o 
seu ajustamento à freqüência, magnitude ou desenvolvimento temporal dos eventos 
extremos são baseados em conhecimento imperfeito. Onde existir previsão acurada 
e perfeita do que poderá ocorrer e quando ocorrerá na intricada malha dos sistemas 
atmosféricos, hidrológico, e biológico, não existira “hazard”. (...) De modo geral, os 
eventos extremos apenas podem ser antevistos como probabilidades cujo tempo de 
ocorrência é desconhecido. 

 

Assim, entende-se que desastre natural é uma relação entre elementos naturais e certas 

condições de vulnerabilidade socioeconômica e física (como situação econômica precária, 

habitações precárias, má localização das habitações, geomorfologia, precipitação, ventos, 

perfis de solos espessos e encharcados que possam desestabilizar, etc.), em outras palavras, 

pode-se dizer que existe um alto risco de desastre se um ou mais fenômenos naturais 

ocorrerem em situação humana vulnerável. 

Vários pesquisadores a nível nacional e internacional trabalham com desastres 

naturais, desde épocas mais remotas, mas em nenhuma outra época como esta em que 
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vivemos, esses assuntos merecem tanto destaque. De um lado, pelas incertezas quanto ao 

alcance e a dimensão que as mudanças climáticas globais podem estar produzindo no 

ambiente terrestre e, por outro, em função do enorme espaço que a mídia global tem dado ao 

assunto (HERRMANN, 2006). 

No Brasil, os estudos relacionados aos desastres naturais iniciaram com pesquisadores 

ligados, especialmente, à Geologia de Engenharia e à Geotecnia. Na Geografia, as pesquisas 

se desenvolveram com maior intensidade a partir da década de 1990, ligadas, principalmente à 

percepção ambiental em áreas de risco. 

Uma explicação para o fato de os estudos relacionados aos desastres terem se 

desenvolvido apenas a partir da década de 1990 na Geografia brasileira, pode ser baseada nas 

considerações de Monteiro (1991), quando afirma que a climatologia (que para o autor seria a 

porta de entrada destes estudos na Geografia) não tem se preocupado muito com eventos 

extremos. Por se preocupar mais com classificações climáticas e com definições de tipos de 

tempo “normais” (que na verdade são os mais freqüentes), descarta os extremos, que 

estatisticamente são considerados ruídos. 

No final da década de 1980 e no decorrer da década de 1990, os estudos sobre áreas de 

risco a desastres naturais se intensificam no Brasil, com inúmeros trabalhos dos pesquisadores 

do Instituto Tecnológico do Estado de São Paulo (IPT), da Escola de Engenharia de São 

Carlos, da Universidade de São Paulo, do Instituto Geológico (IG) e da Fundação Instituto de 

Geotécnica (GEORIO). 

Outra instituição que atualmente vem desenvolvendo importantes trabalhos sobre o 

tema é a Universidade Federal de Santa Catarina. Merece destaque os trabalhos da profª. 

Maria Lucia de Paula Herrmann. Dentre os seus trabalhos merece destaque o Atlas de 

Desastres Naturais do Estado de Santa Catarina3, que teve o objetivo de identificar e facilitar a 

compreensão das adversidades atmosféricas no território catarinense e suas respectivas 

conseqüências ao longo do período adotado de 24 anos (1980-2003). 

No Rio Grande do Sul, são referência os trabalhos desenvolvidos na área de 

inundações/enchentes na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (IPH), pelo pesquisador 

Carlos Tucci. Na área de geotecnia, merecem destaque os trabalhos de Regina Davison Dias e 

                                                 
3 O estudo trata de uma revisão e atualização do trabalho intitulado “Levantamento dos Desastres Naturais 
causados pela Adversidade Climáticas no Estado de Santa Catarina período 1980 a 2000”, elaborado por 
Herrmann e colaboradores, que contou com o apoio e auxílio da Diretoria Estadual de Defesa Civil (DEDC), em 
parceria com o Centro Universitário de Estudos e Pesquisas sobre Desastres (CEPED) da Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC). 
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Cezar Augusto Bastos. A prefeitura de Porto Alegre também conta com um grupo de trabalho 

que vem desenvolvendo estudos desde 1991. 

No estado destaca-se também a Universidade Federal de Santa Maria, com trabalhos 

na linha de geotecnia e climatologia. A partir da segunda metade da década de 1990 houve o 

desenvolvimento de estudos associados a áreas de risco geomorfológicos no Laboratório de 

Geologia Ambiental, sendo elaborados por diversos pesquisadores, principalmente o 

Professor Luis Eduardo de Souza Robaina. Em 2007, o trabalho realizado por Bernadete 

Weber Reckziegel, sobre “Levantamento dos desastres naturais que ocorreram no estado do 

Rio Grande do Sul no período compreendido entre os anos de 1980 e 2005”, torna-se uma 

referência para o desenvolvimento do presente estudo. 

Em relação às enchentes Reckziegel (2007) ressalta que foram registradas, entre os 

anos de 1980 e 2005, 1.258 ocorrências nos municípios do estado do Rio Grande do Sul. 

Foram homologados 571 decretos de Situação de Emergência e 42 de Estado de Calamidade 

Pública em decorrência de eventos de enchentes. 

 

2.2.1.1. Classificação dos Desastres Naturais 

 

Na literatura especializada, são apresentadas diversas propostas de classificação de 

desastres naturais. Tobin e Montz (1997) apud Marcelino (2008) classificam os desastres em 

dois tipos, comentam que enquanto uma visa detectar as semelhanças entre os fenômenos, 

categorizando-os, a outra visa diferenciá-los dentro de uma mesma categoria. E essas são 

informações imprescindíveis numa gestão de risco, o que leva a poupar tempo, dinheiro e 

vidas. 

A primeira, quanto à tipologia, tem como premissa o evento geofísico que 

desencadeou o desastre natural (Quadro 2.3). Estes eventos fazem parte da geodinâmica 

externa (meteorológicos e hidrológicos) e interna (geológicos) da Terra. 

 

Quadro 2.3: Classificação dos desastres segundo a tipologia. 
CATEGORIA TIPOS DE DESASTRES  

 
 
 
 
 

1 - Meteorológicos  

Furações, ciclones e tufões  

Vendaval  

Granizos  

Tornados  

Nevascas  

Geadas                       (continua) 



 

__________________________________________________________________________________ 
Risco a Inundação em Médio Curso do Rio Uruguai: um Estudo de Caso nos Municípios de Porto Lucena e São Borja 

34

Ondas de frio  

Ondas de calor  

 
 

2 - Hidrológicos  

Inundações  

Seca/estiagem  

Incêndio Florestal  

 
 
 

3 - Geológicos  

Terremotos  

Vulcanismo  

Tsunami  

Escorregamentos  

Subsidências  

 

A segunda classificação objetiva diferenciar os desastres em relação as suas 

características comportamentais (Figura 2.3). 

 

 
Figura 2.3: Classificação dos desastres naturais quanto às características. 

Fonte: adaptada de Tobin e Montz (1997). 
 

Nota-se que as inundações apresentam características bem distintas das estiagens. 

Com respeito à freqüência, as inundações podem ocorrer praticamente em todos os meses do 

ano, enquanto que as estiagens estão vinculadas à determinada estação ou período do ano. A 

duração e a extensão das estiagens são bem maiores do que as inundações, em compensação a 

formação e a dissipação é bem mais lenta. Além disso, enquanto as estiagens cobrem grandes 

áreas de forma difusa, as inundações estão limitadas às terras planas que margeiam os rios. 
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 Os desastres, de acordo com o Glossário de Defesa Civil (CASTRO, 1998), podem ser 

classificados quanto à Intensidade, Evolução e Origem: 

A classificação geral dos desastres quanto à intensidade pode ser estabelecida em 

termos absolutos ou em termos relativos. Em administração de desastres, a classificação de 

acordo com critérios relativos é mais precisa, útil e racional. A classificação, de acordo com 

critérios relativos, baseia-se na relação entre a necessidade de recursos, para o 

restabelecimento da situação de normalidade e a disponibilidade desses recursos na área 

afetada pelo desastre e nos diferentes escalões do SINDEC. 

Quanto à intensidade, os desastres são classificados em quatro níveis: nível I, desastres 

de pequena intensidade (porte) ou acidentes; nível II, desastres de média intensidade (porte); 

nível III, desastres de grande intensidade (porte); nível IV, desastres de muito grande 

intensidade (porte). 

- Desastres de Nível I: Os desastres de pequeno porte (intensidade) ou acidentes são 

caracterizados quando os danos causados são pouco importantes e os prejuízos pouco vultosos 

e, por estes motivos, são mais facilmente suportáveis e superáveis pelas comunidades 

afetadas. Nessas condições, a situação de normalidade é facilmente restabelecida com os 

recursos existentes e disponíveis na área (município) afetada e sem necessidade de grandes 

mobilizações. É necessário ressaltar que: a quantificação da intensidade de um desastre seja 

definida em termos objetivos e a partir de uma ótica coletivista; na visão subjetiva das 

vítimas, qualquer desastre é muito importante. 

- Desastres de Nível II: Os desastres de médio porte (intensidade) são caracterizados 

quando os danos causados são de alguma importância e os prejuízos, embora não sejam 

vultosos, são significativos. Apesar disto, esses desastres são suportáveis e superáveis por 

comunidades bem informadas, preparadas, participativas e facilmente mobilizáveis. Nessas 

condições, a situação de normalidade pode ser restabelecida com os recursos existentes e 

disponíveis na área (município) afetada, desde que sejam racionalmente mobilizados e 

judiciosamente utilizados. 

-Desastres de Nível III: Os desastres de grande porte (intensidade) são caracterizados 

quando os danos causados são importantes e os prejuízos vultosos. Apesar disso, esses 

desastres são suportáveis e superáveis por comunidades bem informadas, preparadas, 

participativas e facilmente mobilizáveis. Nessas condições, a situação de normalidade pode 

ser restabelecida, desde que os recursos mobilizados na área (município) afetada sejam 

reforçados com o aporte de recursos estaduais e federais já disponíveis. 
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- Desastres de Nível IV: Os desastres de muito grande porte (intensidade) são 

caracterizados quando os danos causados são muito importantes e os prejuízos muito vultosos 

e consideráveis. Nessas condições, esses desastres não são superáveis e suportáveis pelas 

comunidades, mesmo quando bem informadas, preparadas, participativas e facilmente 

mobilizáveis, a menos que recebam ajuda de fora da área afetada. Nessas condições, o 

restabelecimento da situação de normalidade depende da mobilização e da ação coordenada 

dos três níveis do Sistema Nacional de Defesa Civil — SINDEC e, em alguns casos, de ajuda 

internacional. 

Quanto à evolução, os desastres são classificados em: desastres súbitos ou de evolução 

aguda; desastres graduais ou de evolução crônica; desastres por somação de efeitos parciais.  

- Desastres Súbitos ou de Evolução Aguda: Esses desastres caracterizam-se pela 

subtaneidade, pela velocidade com que o processo evolui e, normalmente, pela violência dos 

eventos adversos causadores dos mesmos. Podem ocorrer de forma inesperada e 

surpreendente ou ter características cíclicas e sazonais, sendo facilmente previsíveis. 

- Desastres Graduais de Evolução Crônica: Esses desastres, ao contrário dos súbitos, 

caracterizam-se por serem insidiosos e por evoluírem através de etapas de agravamento 

progressivo. 

- Desastres por Somação de Efeitos Parciais: Esses desastres caracterizam-se pela 

somação de numerosos acidentes (ou ocorrências) semelhantes, cujos danos, quando somados 

ao término de um determinado período, definem um desastre muito importante. 

Quanto à origem ou causa primária do agente causador, os desastres são classificados 

em: naturais, humanos ou antropogênicos e mistos. 

-Desastres Naturais: São aqueles provocados por fenômenos e desequilíbrios da 

natureza e produzidos por fatores de origem externa que atuam independentemente da ação 

humana. 

-Desastres Humanos: São aqueles provocados por ações ou omissões humanas. 

Relacionam-se com o próprio homem, enquanto agente e autor. Por isso, são produzidos por 

fatores de origem interna. Esses desastres podem produzir situações capazes de gerar grandes 

danos à natureza, aos habitats humanos e ao próprio homem, enquanto espécie. Normalmente 

os desastres humanos são conseqüência de ações desajustadas geradoras de desequilíbrios 

socioeconômicos e políticos entre os homens e de profundas e prejudiciais alterações de seu 

ambiente ecológico. 

-Desastres Mistos: Ocorrem quando as ações ou omissões humanas contribuem para 

intensificar, complicar e/ou agravar desastres naturais. Caracterizam-se, também, por 
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intercorrências de fenômenos adversos naturais que atuam sobre condições ambientais 

degradadas pelo homem, provocando desastres. 

 

2.2.2. Hazard 

 

 Torna-se interessante também falar sobre o termo Hazard, que é uma tradição entre os 

geógrafos, desde a década de 1920. Monteiro, citado por Marandola e Hogan (2004) coloca 

que os franceses optaram por utilizar o termo risco como tradução de hazard, assim como os 

espanhóis. Esta escolha se justifica para o autor na medida em que o risco considera os 

componentes antropogênicos e a noção de “possibilidade de perigo”.  

Monteiro (1991) argumenta ainda que o risco esteja ligado aos termos latinos risicu e 

riscu, ligados por sua vez a resecare, que significa “cortar”. Neste caso, o autor encara este 

sentido apropriado ao hazard, pois este significa uma ruptura numa continuidade, como um 

risco, contendo a idéia de corte-ruptura. 

Outro termo sugerido pelo autor, e que acaba sendo sua escolha no caso dos climatic 

hazards, seu foco de estudo, é o termo “acidente”. Monteiro reconhece que no sentido lato, 

esta palavra também contém a noção do imprevisto, de um acontecimento casual, fortuito, 

possuindo uma aceitação e distribuição mais ampla nas línguas contemporâneas. Além disso, 

em acidente também temos a noção de corte ruptura, assemelhando-se mais uma vez ao termo 

risco. 

O autor acaba optando por este termo, por apresentar uma trama maior de 

considerações e de elementos para a compreensão dos hazards. Contudo, a escolha do autor 

limitava-se a um empreendimento pessoal, de compreensão dos climatic hazards, onde as 

noções de ritmo e de tempo eram fundamentais, além da menor importância dos fatores 

sociais (como a modernização) em suas preocupações.  

Marandola e Hogan (2004) ressaltam que se para Monteiro esta foi uma definição 

satisfatória naquele momento, uma avaliação da tradição dos estudos geográficos, onde os 

termos risk e hazard aparecem combinados, e a consideração das teorias sociológicas do 

risco, torna a escolha pelo termo acidente insatisfatória, tanto quanto a opção dos franceses de 

usar o termo risques. 

Na geomorfologia brasileira Antonio Christofoletti (1999) é um dos que traduziram 

livremente natural hazards por azares naturais sem, no entanto, fazer uma discussão mais 

elaborada sobre esta adoção. Contudo, Marandola e Hogan (2004) consideram esta escolha 

igualmente insuficiente, por centrar-se apenas em fenômenos biofísicos. 
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Marandola e Hogan (2004) salientam que a melhor diferenciação entre risk e hazard é 

dada pelo geógrafo Keith Smith: “podemos definir hazard como uma ameaça potencial para 

os seres humanos e seu bem-estar e risk como a probabilidade de ocorrência de perigo”. 

 Assim, apesar da ampla utilização do termo risco como sinônimo de hazard vem 

aumentando o número de pesquisadores que utilizam o termo perigo ou evento perigoso para 

a tradução de hazard. Isso porque a tradução de hazard para risco dificulta a tradução de outro 

termo inglês, risk. 

 

2.2.3. Vulnerabilidade 

 

 Vulnerabilidade pode ser definida como a probabilidade de uma determinada 

comunidade ou área geográfica ser afetada por uma ameaça ou risco potencial de desastre, 

estabelecida a partir de estudos técnicos. Corresponde ao nível de insegurança intrínseca de 

um cenário de desastre a um evento adverso determinado. Vulnerabilidade é o inverso da 

segurança (CASTRO, 1998). 

Lavell (1994) apud Herrara et al, (2000) considera a vulnerabilidade uma condição 

humana, uma característica da estrutura social e um produto dos processos sociais e 

históricos. 

Turner et al. (2003) definem a vulnerabilidade como o grau ao qual o sistema esta 

propenso a ter dano causado pela exposição à ameaça, mas salientam como a vulnerabilidade 

depende também da resiliência do sistema ameaçado, ou seja, da capacidade do sistema em 

absorver distúrbios e em se reorganizar durante a mudança para manter as mesmas funções, 

estrutura e identidade. 

O conceito de vulnerabilidade implica uma medida de risco combinado com o nível de 

capacidade social e econômica para lidar com o evento resultante, a fim de resistir a grandes 

perturbações ou prejuízos (TIMMERMAN, 1981 apud MARANDOLA e HOGAN, 2005). 

Em outras palavras, a vulnerabilidade é a susceptibilidade de uma comunidade de sofrer um 

estresse, ou as conseqüências da falha de qualquer dispositivo de proteção, e pode ser definida 

como “o grau em que um sistema, ou parte de um sistema, pode reagir negativamente à 

ocorrência de um evento perigoso” (SMITH, 1992 apud MARANDOLA e HOGAN, 2005). 

 Os estudos sobre vulnerabilidade ganharam maior atenção no fim da década de 1980 e 

na década de 1990. Marandola e Hogan (2005) explicam que isto ocorre quando as pesquisas 

deixam de se ocupar apenas com os perigos naturais, passando a enfocar também os perigos 

sociais e os tecnológicos. Além disso, os “naturais” passam a ser vistos como ambientais que 
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implicam que os perigos só podem ser compreendidos levando-se em conta o contexto natural 

e as formas que a sociedade tem apropriado da natureza, produzindo perigos (JONES, 1993). 

Embora os geógrafos sempre tenham enfocado a dimensão humana simultaneamente à 

física (os perigos só existiam a partir do momento que houvesse populações atingidas), estas 

novas preocupações davam uma atenção mais direta a processos socioeconômicos e a 

problemas eminentemente sociais. A vulnerabilidade aparece agora nestes três contextos 

(social, tecnológico e ambiental), e sua importância vai crescendo gradativamente 

(MARANDOLA e HOGAN, 2005). 

Cutter (1996) usa diferentes abordagens sobre vulnerabilidade, esta riqueza se dá em 

virtude da própria diversidade de temas abordados, dos diferentes espaços estudados (países 

em diferentes situações de desenvolvimento) bem como da própria orientação epistemológica 

(ecologia política, ecologia humana, ciência física, análise espacial) e suas conseqüentes 

práticas metodológicas. Estas diferenças resultarão, segundo a autora, em três posturas 

principais: 

1. Uma que se foca na probabilidade de exposição (biofísica ou tecnológica); 

2. Outra que se ocupa da probabilidade de conseqüências adversas (vulnerabilidade 

social); 

3. E uma última que combina as duas anteriores; 

Brookfield (1999) propõe um estudo onde a vulnerabilidade esteja focada na 

resistência e sensibilidade do ambiente e não partindo da causa social da vulnerabilidade, pois 

uma abordagem assim, em sua opinião, pode acabar mascarando as causas naturais envolvidas 

no processo. Todo o esforço do autor é para recolocar a importância dos estudos das causas 

biofísicas dos perigos. Ele afirma que há muito mais causas físicas em muitos mais casos do 

que se imagina. 

Neste sentido, Marandola e Hogan (2005) colocam que esta preocupação é mais do 

que legítima, na medida em que, envolvidos num sistema com um modo de produção 

amplamente controlador, com implicações diretas e indiretas em todas as facetas de nossa 

vida, as ciências sociais em geral (e nelas se inclui a Geografia) vivem uma tendência de 

minimizar fatores que não sejam socioeconômicos ou políticos. Embora não desejamos 

incentivar um esvaziamento político da discussão acerca da vulnerabilidade, centrando-a nas 

discussões de suas determinantes ambientais, não podemos reduzi-la a elementos sociais. 
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Cutter (1996) elabora uma abordagem, onde aparece claramente sua idéia do que seria 

o estudo da vulnerabilidade a partir de uma perspectiva conjuntiva centrada no lugar4 (Figura 

2.4). Este modelo mostra as relações existentes entre o risco, às ações de mitigação (respostas 

e ajustamentos) e a vulnerabilidade do lugar, havendo a definição destes elementos nos 

termos da relação estabelecida entre eles. Ou seja, o aumento das ações mitigadoras poderá 

significar a diminuição do risco e, consequentemente, implicará na diminuição da 

vulnerabilidade do lugar. 

 

 
Figura 2.4: Modelo “perigos do lugar” da vulnerabilidade. 

Fonte: Adaptado de Cutter, 1996. 
 

Na estimativa do risco de inundação Penning-Rowsell et al. (2005) consideram a 

vulnerabilidade como composta por “vulnerabilidade da área” e “vulnerabilidade da 

população”. Segundo os autores a primeira depende de vários fatores qual a velocidade de 

chegada da inundação, a disponibilidade de alerta antecipados, tempo de alerta, consciência 

sobre inundações, a existência de planos de emergência, as características da área (tipo de 

propriedades, tamanho das planícies de inundação). No segundo caso, uma vez levantada à 

população em risco, a medição da “vulnerabilidade das pessoas” requer informações sobre 

idade e saúde desta, inclusive o número de pessoas doentes ou com dificuldades motoras.  

Segundo Veyret (2007) a vulnerabilidade coloca em jogo aspectos físicos, ambientais, 

técnicos, econômicos, psicológicos, sociais e políticos. A materialização de um acontecimento 

possível traz conseqüências tanto para as populações, como para seus bens, uma vez que afeta 

o funcionamento destas e dos ecossistemas. É baseado nesses acontecimentos possíveis que a 

                                                 
4 Os vários elementos que constituem a vulnerabilidade interagem para produzir a vulnerabilidade de lugares 
específicos e dos habitantes desses lugares (parte superior). Esta vulnerabilidade pode mudar ao longo do tempo 
(parte inferior) com mudanças no risco, mitigação e contextos dentro dos quais perigos ambientais ocorrem 
(CUTTER, 1996, p.536). 
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noção da vulnerabilidade merece destaque, pois à medida que ela é mensurada com precisão 

permite exprimir a capacidade de resistência das populações afetadas diante dos mesmos. 

Na perspectiva de Grange e Hayne (2001), a avaliação da vulnerabilidade de uma 

determinada população ao impacto deve concentrar-se nos seguintes fatores: 

-Cenário: O ambiente físico (clima, vegetação, geologia, uso do solo, topografia, declive, 

entre outros), proteção civil, a população e sua distribuição geográfica.  

-Edificações: Os edifícios de habitação, local de trabalho e áreas de lazer. 

-Subsistência: Utilidades infraestruturais de serviço, abastecimento de água e luz, sistema de 

esgotos, e telecomunicações. 

-Segurança: A disponibilidade de instalações tal como os hospitais, asilos, indústrias, 

estabelecimentos comerciais, uso de terra agrícola, postos de bombeiros, sistemas de proteção, 

tal como bacias de retenção de inundação e diques.  

-A Sociedade: Isto inclui as medidas mais intangíveis tal como linguagem, etnia, religião, 

nacionalidade, comunidade e grupos de bem-estar, educação, pontos de encontro, atividade 

culturais, ou outras. Estes dados fornecem uma descrição quantitativa detalhada de aspectos 

específicos das regiões em ambiente arriscado e permite-nos identificar áreas geográficas 

sujeitas a riscos para a comunidade. 

Lavell (1997) ressalta que certos aspectos fornecem um complemento necessário para 

o progresso feito no estudo e na avaliação da vulnerabilidade dentro das ciências. Neste 

sentido, Gustavo Wilches-Chaux (1989) traz várias tipologias para vulnerabilidade: 

A vulnerabilidade física: Refere-se à localização de grandes contingentes de 

populações em zonas de risco físico, condição provocada em parte pela pobreza e pela falta de 

opções de localização menos perigosa, e em segundo lugar, devido à alta produtividade 

(particularmente agrícola) de um grande número destas áreas (encostas de vulcões, zona de 

inundação de rios, etc). 

A vulnerabilidade econômica: Existe uma relação inversa entre renda per cápita 

nacional, regional, local da população e os impactos dos fenômenos físicos extremos. Ou seja, 

a pobreza aumenta o risco de desastre. 

A vulnerabilidade social: Referindo-se ao baixo nível de organização e coesão interna 

das comunidades em risco, dificultando sua capacidade de prevenir, mitigar ou responder a 

situações de catástrofe. 

A vulnerabilidade política: No sentido de o alto grau de centralização na tomada de 

decisões e organização do governo, e com níveis reduzidos de autonomia para decidir sobre 
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os níveis regional, local e comunidade, o que impede maior adequação das ações para 

problemas sentidos nestes níveis territoriais. 

A vulnerabilidade tecnológica: Referindo-se às técnicas inadequadas de construção 

civil e infra-estrutura básica usados em áreas perigosas. 

A vulnerabilidade ideológica: Referindo-se à maneira como os homens vêem o mundo 

e o ambiente em que habitam e com os quais eles interagem. A passividade, o fatalismo, a 

prevalência de mitos, etc., Todos esses fatores aumentam a vulnerabilidade das pessoas, 

limitando sua capacidade a agir adequadamente os riscos colocados pela natureza. 

A vulnerabilidade cultural: Expressa na forma como as pessoas vêem a si mesmos e 

na sociedade como conjunto nacional. Além disso, o papel da mídia na consolidação de 

imagens estereotipadas ou transmissão de informações sobre meio ambiente e desviantes de 

desastres (potenciais ou reais). 

A vulnerabilidade educativa: No sentido de ausência, em programas de educação, de 

elementos que instruem adequadamente sobre o ambiente ou os moradores do ambiente, seu 

equilíbrio ou desequilíbrio, e assim por diante. Também se refere ao grau de preparação que 

recebe a população sobre as formas de comportamento adequado a nível individual, familiar e 

da comunidade em caso de ameaça ou ocorrência de desastres. 

A vulnerabilidade ecológica: Relacionada com a forma em que os modelos de 

desenvolvimento não são baseados na “coexistência, mas na dominação por meio da 

destruição das reservas do meio ambiente (o que conduz necessariamente) a ecossistemas que 

são altamente vulneráveis, incapazes de se auto-ajustar para compensar internamente efeitos 

diretos ou indiretos da ação humana e, por outro, altamente arriscados para comunidades que 

exploram ou habitam”. 

A vulnerabilidade institucional: Refletida na obsolescência e rigidez das instituições, 

especialmente as jurídicas, onde a burocracia, a prevalência de decisão política, o domínio de 

critérios, evitam respostas adequadas e flexíveis para a realidade existente. 

Dando maior ênfase a vulnerabilidade social, Ramalho (1999) insere em sua discussão 

este conceito defendendo a argumentação que os mais pobres são os mais vulneráveis aos 

problemas ambientais, principalmente por ocuparem áreas impróprias com construções 

inadequadas.  

Corroborando com a idéia, Gallopin et al. (2006) defendem a existência da relação 

direta entre condições de pobreza e exposição a riscos ambientais, utilizando como exemplo, 

os efeitos de inundações em comunidades pobres, que são as mais sensíveis e com baixa 

capacidade de resposta. Afirmam, ainda, que a capacidade de resposta, a habilidade de um 



 

__________________________________________________________________________________ 
Risco a Inundação em Médio Curso do Rio Uruguai: um Estudo de Caso nos Municípios de Porto Lucena e São Borja 

43

sistema para adaptar-se ou ajustar-se diante de uma perturbação, pode ser contemplada a 

partir do momento em que se podem retirar benefícios das oportunidades oriundas das 

transformações suscitadas pelas perturbações. 

Os autores ressaltam que a vulnerabilidade é um atributo de um sistema (e, portanto, 

podem-se distinguir áreas que são vulneráveis de áreas que não são), que se mantém exposto à 

pobreza e ainda assinalam que um sistema pode ser vulnerável a uma determinada 

perturbação, e não sendo vulneráveis a outras. 

 Ainda nas suas discussões Gallopin et al. (2006) colocam que a vulnerabilidade pode 

ser constituída por três fatores: - Sensibilidade a perturbações ou a estress externos; - 

Capacidade de resposta ou adaptação; - Exposição a perturbações; 

Salienta-se que a vulnerabilidade se concretiza numa circunstância em que estão 

presentes esses três componentes, sendo mais vulneráveis as chamadas periferias urbanas, 

áreas ocupadas por populações de baixa renda que sobrevivem em péssimas condições 

sociais. 

A dificuldade do acesso a terra e à moradia em áreas urbanas, associada à baixa 

atuação do poder público levou a uma intensificação da ocupação indiscriminada de zonas 

impróprias, tais como áreas de várzeas, deixando a população vulnerável e potencializando a 

ocorrência de desastres naturais (SANTOS, 2007). 

 

2.2.4. Riscos: Conceitos e Aplicações 

 

Apesar de ser difícil afirmar com exatidão quando tiveram início os primeiros estudos 

sobre riscos, Adams (1995) coloca que os termos “risco” e “incerteza” assumiram papel de 

termos técnicos na literatura desde 1921. Godard et al. (2002) atribuem a introdução da 

distinção entre risco (risques) e incerteza (incertitude) não somente a Frank Knight, mas 

também a John Maynard Keynes, no mesmo ano de 1921, todavia independentes um do outro. 

 Uma outra perspectiva, mais antiga, tem raízes na Escola de Chicago de Geografia. 

Desenvolvida por White (1945 apud LÖFSTEDT e FREWER, 1998) em sua tese de 

doutorado e mais tarde por Burton et al. (1978 apud LÖFSTEDT e FREWER, 1998), voltava-

se principalmente aos riscos associados a processos da natureza, como por exemplo, as 

enchentes. 

O risco pode ser analisado como uma categoria associada à priori às noções de 

incerteza, exposição ao perigo, perda e prejuízos materiais, econômicos e humanos em 

função de processos de ordem “natural” (tais como os processos exógenos e endógenos da 
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Terra) e/ou daqueles associados ao trabalho e às relações humanas. O risco (lato sensu) 

refere-se, portanto, à probabilidade de ocorrência de processos no tempo e no espaço, não 

constantes e não-determinados, e à maneira como estes processos afetam (direta ou 

indiretamente) a vida humana (CASTRO, OLIVEIRA PEIXOTO e PIRES do RIO, 2005). 

Para Godard et al. (2002), risco é conceituado concisamente como uma incerteza 

objetivamente definida por um caráter probabilístico, que não deve ser confundido como uma 

ênfase estatística, estabelecendo-se uma distinção entre risco confirmado (risque avéré), 

passível de predições científicas, e risco potencial (risque potentiel), que não pode ser 

definido de forma (tão) objetiva. 

O Ministério das Cidades (BRASIL/IPT, 2004) define área de risco como uma área 

passível de ser atingida por processos naturais e/ou induzidos que causem efeito adverso. As 

pessoas que habitam essas áreas estão sujeitas a danos à integridade física, perdas materiais e 

patrimoniais. Normalmente, essas áreas correspondem a núcleos habitacionais de baixa renda 

(assentamentos precários). 

A existência de um risco só se constitui quando há a valorização de algum bem, 

material ou imaterial, pois não há risco sem a noção de que se pode perder alguma coisa. 

Portanto, não se pode pensar em risco sem considerar alguém que corre risco, ou seja, a 

sociedade (CASTRO, OLIVEIRA PEIXOTO e PIRES do RIO, 2005). 

No Brasil, em especial na área de Geologia de Engenharia, o risco é o principal termo 

utilizado, sendo definido como a “possibilidade de ocorrência de um acidente” (CERRI e 

AMARAL, 1998), acidente está definido como um “fato já ocorrido, onde foram registradas 

conseqüências sociais e econômicas (perdas e danos)” (CERRI e AMARAL, 1998).  

Neste campo científico, a definição de risco é associada a uma “situação de perigo ou 

dano, ao homem e a suas propriedades, em razão da possibilidade de ocorrência de processo 

geológico, induzido ou não” (ZUQUETTE e NAKAZAWA, 1998), concepção que figura 

também na literatura internacional concernente a esta área (SELBY, 1993). 

Augusto Filho (2001) trabalhando com a elaboração de cartas de risco de 

escorregamentos para estabelecimento de seguros de imóveis, apresenta uma diferenciação 

entre os termos perigo e risco correlacionando-os aos seus correspondentes em língua inglesa: 

perigo (hazard) é tomado como a “ameaça potencial a pessoas ou bens” e risco (risk) 

“expressa o perigo em termos de danos/por período de tempo, em geral, unidade 

monetária/ano” (ZUQUETTE, 1993, OGURA, 1995 apud AUGUSTO FILHO, 2001).  
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Dentro da comunidade científica mais ampla, evidencia-se que os termos risco, perigo 

e desastre também são usados alternadamente, como sinônimos, embora tenham significados 

diferentes (MILETI, 1999; CUTTER, 2001). 

Frequentemente, o risco é visto como o produto de alguma probabilidade de 

ocorrência e da perda prevista. A probabilidade de retorno de eventos geofísicos particulares 

avalia-se tendo em conta as tendências históricas. Tobin e Montz (1997) nos seus registros 

históricos longos é possível determinar o tamanho aproximado de uma inundação de 100 anos 

e estimar a probabilidade dos eventos que poderão ocorrer em qualquer ano. Embora, esta 

informação seja útil para avaliar o risco técnico, não indica o número dos povos expostos a 

um perigo ou as perdas esperados por um evento específico. Para começar uma avaliação 

melhor do risco, os detalhes da vulnerabilidade devem ser incorporados nessa apreciação 

(TOBIN e MONTZ, 1997). 

Nas Geociências temos alguns exemplos da aplicação direta das análises quantitativas. 

Augusto Filho (2001), por exemplo, afirma que a análise depende da obtenção e ponderação 

de dois parâmetros: a freqüência ou probabilidade de um determinado fenômeno ocorrer, e a 

magnitude das conseqüências socioeconômicas associadas a eles. Assim, a equação mais 

genérica para expressar o risco seria dada por: R = P x C, onde P = probabilidade de 

ocorrência do processo em questão, e C = conseqüências sociais e econômicas potenciais 

associadas. 

Em outro exemplo, Cerri e Amaral (1998) reproduzem a equação de Varnes (1985 

apud CERRI e AMARAL, 1998) para risco natural: Rt = E x Rs, onde Rt = risco total 

(expectativa de perda de vidas humanas, pessoas afetadas, danos a propriedades, interrupção 

de atividades econômicas); E = elementos sob risco (sociedade, propriedades, atividades 

econômicas); Rs = risco específico, ou seja, o produto do risco natural e da vulnerabilidade 

dos elementos sob risco expostos ao risco natural. 

Os métodos quantitativos apresentados são poucos considerando a diversidade de 

abordagens existente, mas significativos em termos de uso e representatividade nas pesquisas 

cientificas e técnicas. A utilização destas equações implica em um conhecimento satisfatório 

da dinâmica dos processos em questão, da sua escala espacial, da vulnerabilidade dos 

elementos sob risco, de métodos de valoração das conseqüências, entre outros aspectos 

relevantes. 

Segundo Treby et al. (2006) o risco de inundação pode ser estimado em termos 

quantitativos como também por meio de investigações qualitativas. Desta maneira o risco é 

associado não somente à natureza física do perigo, como freqüência, magnitude e 
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proximidade; mas se relaciona à habilidade de gerenciar e se adaptar ao evento em si. O risco 

de inundação pode-se considerar como o conjunto de ameaça natural física e a vulnerabilidade 

sócio-econômica da população afetada (PRIEST, 2003). 

Um dos exemplos adotados na literatura (GWILLIAM et al., 2006; TREBY et al., 

2006) para explicar a relação entre ameaça, vulnerabilidade e exposição e o risco resultante 

destas é o triângulo do risco, proposto por Crichton et al. (1997). Como afirmam Treby et al. 

(2006) este modelo é útil pela sua simplicidade e pelo fato de descrever como o risco é 

constituído por uma combinação de ameaça, exposição e vulnerabilidade. Deste modo o risco 

é representado pela área do triângulo (Figura 2.5), cujos lados representam as componentes 

citadas. Isto indica que ao aumentar ou diminuir um elemento, também aumentará ou 

diminuirá o lado a ele referido, e conseqüentemente a área do triângulo. 

 

 
Figura 2.5: Triângulo do risco. 

 

A relação matemática do risco pode-se exprimir pela relação descrita em: 

Risco = Ameaça * Vulnerabilidade * Exposição 

A ameaça é o fenômeno natural que atinge uma região e o seu grau de risco é 

geralmente avaliado pelo tempo de retorno (Tr - Segundo Baptista et al. (2005) o tempo de 

retorno (Tr) é o intervalo médio decorrido entre duas ocorrências sucessivas de um dado 

evento ou sua superação). Acredita-se que a mesma tem tendência a aumentar devido às 

mudanças climáticas (ENVIRONMENT AGENCY, 2001 apud TREBY et al., 2006). 

A exposição representa a quantidade de pessoas e bens econômicos situados na área 

atingida pelo desastre. A vulnerabilidade indica quão bem preparada está à área para receber a 

ameaça (ANDRADE, 2006), ou a propensão de uma área em sofrer dano causado por uma 

ameaça. Este termo apresenta o maior desafio para ser definido e avaliado, pois consta de uma 

componente física e uma social. 

Em uma das principais publicações sobre o assunto, Penning-Roswell e Chatterton 

(1977) desenvolveram um total de 168 curvas de altura de inundação x prejuízos para 
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unidades residenciais no Reino Unido, considerando 21 tipos de categorias básicas de 

unidades residenciais, 5 alturas de inundação, 4 tipos de classes sociais e para 2 durações de 

cheias distintas (menores e maiores que 12 horas). Os custos às residências foram analisados 

distintamente sobre estrutura e conteúdos. Para estimar perdas relacionadas aos conteúdos, os 

autores estabeleceram uma relação destes com a classe social do proprietário (informação 

obtida através de censo), porque acreditam não ser confiável a analogia dos bens internos com 

as características externas das propriedades. 

Salgado (1995), uma referência no assunto no Brasil, elaborou funções-prejuízo 

(conteúdo e edificação) para unidades residenciais através de abordagem sintética, utilizando 

suposições que retratam a realidade brasileira. O autor formulou expressões distintas para 

danos ao conteúdo e à edificação em função das inundações. 

Lima (2003) e Machado et al. (2005) elaboraram curvas de prejuízo para setores 

habitacionais aplicando questionários junto a moradores de áreas inundadas no município de 

Itajubá em Minas Gerais, para servir de referência empírica, ao mesmo tempo em que 

buscaram generalizações, como distinção por classe socioeconômica, para garantir a 

aplicabilidade destas curvas em outros locais. 

Oliveira (2010), elaborou modelos para previsão, espacialização e análise das áreas 

inundáveis na bacia hidrográfica do rio Caí, RS, em diferentes escalas de detalhamento, 

fornecendo dados para auxiliar a implantação de um sistema integrado de previsão e alerta de 

inundações nos municípios de Montenegro e São Sebastião do Caí. 

Lezcano (2004) propõe uma metodologia que permite avaliar o efeito da implantação 

das medidas de combate a cheias sobre o valor de mercado dos imóveis em áreas de risco. 

Para calcular esses benefícios econômicos utilizou a metodologia de avaliação hedônica, 

através de equações de regressão múltipla, considerando variáveis estrutural, locacional, de 

infra-estrutura, ambiental e de inundação (tempo de recorrência). A aplicação do modelo na 

Bacia do Rio Atuba, na Região Metropolitana de Curitiba, Paraná, gerou resultados 

satisfatórios, sendo observada uma valorização de, aproximadamente, 17% nos preços das 

propriedades com a alteração do tempo de recorrência dos projetos de drenagem de 10 para 

100 anos. 

Neste sentido, podemos afirmar que o meio mais eficaz para reduzir as conseqüências 

sociais, econômicas e sociológicas dos riscos, são as medidas de prevenção e mitigação que 

podem permitir implementar medidas de ordenamento do território que evitem, em grande 

parte, as perdas econômicas e de vidas humanas. 
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Em relação às classificações dos riscos, podemos ressaltar que foram elaboradas 

diversas classificações no Brasil, sendo que a maior parte delas tem como base de divisão o 

processo desencadeador do mesmo (origem). 

Uma das classificações de risco mais conhecida e amplamente utilizada é a proposta 

por Cerri e Amaral (1998), em que os autores partem da concepção de risco ambiental, que 

engloba todos os tipos de risco, e o subdivide em riscos tecnológicos, sociais e naturais, que 

são subdivididos em outras formas de risco, de acordo com o processo desencadeador (Figura 

2.6). 

 

 
Figura 2.6: Sistematização dos tipos de risco segundo o processo causador. 

Fonte: Adaptado de Cerri e Amaral (1998). 
 

 A categoria risco natural está objetivamente relacionada a processos e eventos de 

origem natural ou induzida por atividades humanas. A natureza destes processos é bastante 

diversa nas escalas temporal e espacial, por isso o risco natural pode apresentar-se com 

diferentes graus de perdas, em função da intensidade (magnitude), da abrangência espacial e 

do tempo de atividade dos processos considerados. 

Em relação aos riscos hidrológicos especificando as inundações, podemos salientar 

que a probabilidade de ocorrência de tal evento pode ser associada ao conceito de tempo de 

recorrência da chuva que dá origem à inundação (Tr). O tempo de recorrência de uma 

precipitação (medido em anos) designa o intervalo de tempo médio em que este evento é 

igualado ou superado. É, também, o inverso da freqüência anual com que a precipitação é 
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igualada ou superada. Desta forma, o tempo de recorrência está associado a uma altura 

máxima de chuva, que, por sua vez, determinará características específicas da inundação, tais 

como altura, área, velocidade e duração da cheia. 

A classificação dos autores chama a atenção em relação ao risco social que é uma 

categoria que pode ser analisada e desenvolvida por vieses distintos. É considerado, muitas 

vezes, como o dano que uma sociedade (ou parte dela) pode causar (HEWITT, 1997). Um 

outro viés explorado reside na relação entre marginalidade e vulnerabilidade a desastres 

naturais, como aponta o trabalho de Wisner (2000).  

Um terceiro viés, apresentado por Egler (1996), considera o risco social como 

resultante de carências sociais que contribuem para uma degradação das condições de vida da 

sociedade. 

 

2.3. Geomorfologia Fluvial e as Inundações 

 
 De acordo com Cunha (1998) a Geomorfologia Fluvial é um dos ramos da 

Geomorfologia que estuda os cursos d’água como também as bacias hidrográficas. Sendo o 

primeiro aquele estudo que se detém aos processos fluviais e nas formas resultantes do 

escoamento das águas, e o segundo considera as principais características das bacias 

hidrográficas que condicionam o regime hidrológico. Segundo a autora estes se interligam 

com a estrutura geológica, as formas do relevo, características hidrológicas, uso e ocupação 

do solo, entre outras5.  

Para Christofoletti (1979) a Geomorfologia Fluvial “interessa-se pelo estudo dos 

processos e das formas relacionadas com o escoamento dos rios”. A função dos rios6 é o 

escoamento fluvial, que integra o ciclo hidrológico, alimentado pelo escoamento das águas 

superficiais e tendo contribuição das águas subterrâneas. O escoamento fluvial compreende a 

quantidade total de água que chega até os cursos d’água (op. cit.). 

                                                 
5 De acordo com Alcántara – Ayala (2002), a geomorfologia fluvial assume papel de destaque na prevenção de 
desastres naturais nos países em desenvolvimento, pois na interação entre vulnerabilidade natural (natural 
vulnerability) características intrínsecas do meio físico e a associação com o sistema humano em alguns países 
(human vulnerability) onde existe uma grande diferenciação social, em função da divisão social do trabalho, em 
alguns casos podem desencadear circunstâncias desastrosas para a população pobre que ocupa áreas geralmente 
planas, onde é no leito maior dos rios e até mesmo o leito menor, onde os processos de inundações ocorrem com 
mais freqüência. 
6 Na Geomorfologia o termo rio aplica-se exclusivamente para designar “corrente canalizada” ou confinada. Ele 
também pode se referir aos canais sem água das regiões mais secas, geologicamente a palavra rio é empregada, 
via de regra, para referir o tronco principal de um sistema de drenagem. Em outras palavras o rio constitui um 
corpo de água corrente confinada num canal (BIGARELLA, 2003). 
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Os sistemas fluviais, de acordo com a abordagem geomorfológica considerada por 

Schumm (1977), são sistemas abertos, formados por todos os elementos componentes dos 

processos de erosão e deposição na paisagem fluvial e que, embora possam ser fragmentados 

em subsistemas, baseados na predominância de processos de produção, transporte e deposição 

de sedimentos, devem ser considerados como um todo. 

Frissell et aI. (1986) referem-se aos sistemas fluviais como o conjunto de todas as 

águas superficiais de uma bacia hidrográfica, cujo desenvolvimento e características físicas 

dependem da história geológica e do clima na sua zona de influência. As correntes fluviais 

representam possivelmente um dos mais importantes agentes geológicos, que desempenham 

papel de grande relevância não só na escultura do modelado da superfície terrestre, como 

também no condicionamento ambiental da própria vida do homem (SUGUIO e 

BIGARELLA, 1990). 

Os tipos de leitos fluviais, que correspondem ao espaço que é ocupado pelo 

escoamento das águas, de acordo com Tricart apud Cunha (1998), mudam de acordo com as 

descargas e conseqüente com a topografia dos canais fluviais, podendo ser classificados em 

leito menor, de vazante, maior e maior excepcional (Figura 2.7). 

Para o autor o leito menor é a parte do canal ocupado pelas águas, cuja freqüência 

impede que a vegetação se desenvolva, com delimitação das margens bem nítidas. O leito de 

vazante, de acordo com Cunha (1998) “equivale à parte do canal ocupada durante o 

escoamento das águas de vazante. Suas águas divagam dentro do leito menor seguindo o 

talvegue”. 

Quanto ao leito maior, que também recebe as denominações de maior periódico ou 

sazonal, é aquela parte do rio que durante as cheias é ocupada pelas águas, enquanto o leito 

maior excepcional é ocupado pelas águas durante as grandes cheias, quando ocorrem as 

enchentes (op. cit.). 

Para Christofoletti (1974), são quatro os tipos de leitos fluviais existentes: leito de 

vazante, que consiste no menor dos leitos, onde ocorre o escoamento das águas baixas, 

mesmo em períodos de estiagem e seca, neste último caso quando o curso d’água é perene; o 

leito menor que é bem delimitado pelas margens do rio e onde escoa água a maior parte do 

tempo, possuindo seu fundo completamente irregular no que se refere à profundidade; o leito 

maior, também chamado de periódico ou sazonal; o leito maior excepcional, que são as áreas 

inundadas pelas grandes enchentes irregulares e excepcionais. 
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Figura 2.7: Leitos Fluviais. 

 

Segundo Fristchy (2000), as enchentes do rio Paraná, compõem o fenômeno 

modelador do vale atual por excelência e a maior atividade se manifesta durante as enchentes, 

especialmente nas excepcionais. Também Drago (1976), especifica que a morfologia original 

da planície se modificada por uma ou várias enchentes produzindo às vezes alterações 

importantes, sobretudo no curso e nas áreas adjacentes. 

Os rios apresentam um regime hidrológico anual e uma capacidade de transporte que 

vão definindo a dinâmica e evolução das planícies aluviais por meio de processos de erosão e 

sedimentação. Quando acontece uma enchente extraordinária, onde os níveis hidrométricos e 

o transporte dos materiais são elevados, tais processos possuem uma maior capacidade de 

modificação. 

 A classificação de Derruau (1978) não difere muito a de Christofoletti (op. cit), pois 

define três tipos de leitos fluviais: leito maior ou de inundação; leito ordinário ou aparente, 

que é o leito normal do rio onde há fluxo de água boa parte do ano; e o canal de estiagem, que 

consiste numa pequena parte do leito ordinário, cujo conceito é semelhante ao do leito de 

vazante para Christofoletti (op. cit).  
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 Coque (1984) define apenas dois tipos de leitos: o maior e o menor. O primeiro 

corresponde às áreas inundadas, periodicamente ou não, e o segundo ao canal fluvial 

compreendido entre as margens ou diques. 

Segundo Bigarella (2003) a configuração de um canal fluvial é geralmente descrita 

como retilínea, anastomosada ou meandrante, podendo ocorrer uma gradação completa entre 

os vários tipos citados. 

O autor salienta que os rios anastomosados caracterizam-se por sucessivas 

ramificações e posteriores reencontros de seus cursos, separando ilhas assimétricas de barras 

arenosas. Essas barras de sedimentos que dividem o canal fluvial em múltiplos canais durante 

o período de secas podem ficar submersas em períodos de enchentes. 

O padrão meandrante, possui, em geral, um único canal com gradiente moderadamente 

baixo, as cargas sedimentares transportadas são relativamente altas, característica influenciada 

pela localização predominantemente em áreas úmidas. Nos períodos de intensa precipitação 

as águas transbordam pelo canal principal. 

Para Christofoletti (1981) as planícies de inundação desenvolvidas em trechos 

meândricos apresentam topografia altamente diversificada e podem ser consideradas como as 

mais importantes. O canal meândrico, em geral, situa-se em faixa aluvial que altimetricamente 

se encontra a decímetros ou metros acima das baixadas marginais adjacentes. A migração das 

curvas meândricas faz com que muitos aspectos topográficos relacionados com a erosão e 

sedimentação nos canais integrem a configuração topográfica da planície de inundação, como 

os cordões marginais convexos e os meandros abandonados.  

Todavia, há formas de relevo desenvolvidas por processos de sedimentação que 

ocorrem fora do canal, na superfície da planície de inundação, constituindo também 

elementos característicos de sua composição: os diques marginais, os sulcos e os depósitos de 

recobrimento e as bacias7 de inundação. 

Leopold et al. (1964), estabelecem que em uma típica planície aluvial se encontram as 

seguintes características: 

- O curso do rio. 

- Lagoas com forma de ferraduras, as quais representam à porção do corte na curva dos 

meandros. 

                                                 
7 As bacias de inundação são as partes mais baixas da planície. São áreas pobremente drenadas, planas, sem 
movimentação topográfica, localizada nas adjacências das faixas aluviais dos canais meândricos ativos ou 
abandonados. As bacias de inundação atuam como áreas de decantação, nas quais os sedimentos finos em 
suspensão carregados nas fases de transbordamento se depositam nos diques e nos depósitos de recobrimento 
(CHRISTOFOLETTI, 1980). 
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- Bancos de ponta, local de deposição no lado convexo da curva do rio. 

- Espiras de meandros, depressões e elevações no lado convexo de curvas formadas na 

migração lateral do curso vale abaixo e em direção à margem côncava. 

- Lamaçal, áreas de águas mortas, formada entre as depressões das espiras de meandros e a 

parede do vale, que os fluxos das enchentes movem diretamente vale abaixo. 

- Albardões, curvas elevadas ou crista acima da superfície na planície aluvial adjacente ao 

curso, usualmente contem materiais grossos depositados dos fluxos das enchentes em cima 

das margens dos cursos. São freqüentemente construídas na margem côncava. Onde a maioria 

da carga em transito é de grão fino, os albardões podem estar ausentes ou quase 

imperceptíveis. 

- Depósitos nos pântanos de atrás, depósitos de desborde de sedimentos finos depositados na 

diminuição das águas entre os albardões e as paredes do vale ou terraço elevado. 

- Areias de derrame, depósitos de escombros da enchente usualmente de partículas de areia 

grossa em forma de derrames ou escombros espalhados. 

Porém, a distribuição, a densidade, a extensão, o predomínio ou carência dos 

elementos ou características morfológicas previamente expostas estão relacionadas à 

capacidade de modificação (erosão, deposição e transporte) do próprio rio nos materiais 

depositados na planície aluvial. 

 

2.3.1. Planície de Inundação 

 

Planícies de inundação são formas oriundas da ação fluvial e podem ter definições 

diferentes de acordo com o enfoque do estudo. Segundo Christofoletti (1980) 

Topograficamente, pode-se dizer que planície constitui-se numa superfície relativamente 

uniforme, próxima ao rio; Hidrologicamente é definida como uma superfície sujeita a 

inundação periódica; Geologicamente, é a área do vale fluvial recoberta com materiais 

depositados pelas cheias; Geomorfologicamente trata-se de uma forma de terreno composta de 

material inconsolidado depositado pelo rio em épocas distintas.  

Drago (1976), define a planície fluvial como uma faixa de terreno que acompanha o 

rio, com uma superfície topograficamente uniforme, e que é coberta total ou parcialmente 

pelas águas durante os períodos de inundação. 

Nanson e Croke (1992), em sua classificação genética, acrescentam que se trata de 

uma forma aluvial, separada de seus canais por margens e construída por sedimentos 

transportados pelo rio. Para esses autores, tendo em vista a perspectiva geomórfica, as 
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planícies de inundação são melhores categorizadas geneticamente, em função da sua inter-

relação entre os processos referentes ao rio e a planície que eles constroem.  

A deposição de sedimentos nas planícies de inundação ocorre com energia muito 

baixa, de modo que os depósitos exibem uma característica laminação paralela, ocorre um 

decrescimento ascendente de granulometria, e, em geral a deposição é de 1 a 2 cm por 

enchente, podendo atingir até 50 cm (BIGARELLA, 2003). 

Press et al (2006) ressalta que um canal fluvial migrando sobre o fundo de um vale 

cria uma planície de inundação. As barras de pontal, formadas durante a migração, constituem 

a planície juntamente com os sedimentos depositados pelas águas que, em uma inundação, 

extravasam as margens do rio. As planícies de inundação erosivas, cobertas com uma fina 

camada de sedimentos, podem formar-se quando ocorre a migração de um rio que erode o 

substrato rochoso ou sedimento inconsolidado. 

À medida que a água da cheia alaga a planície de inundação, sua velocidade diminui e 

a corrente perde sua capacidade de carregar sedimentos. A velocidade da água da cheia cai 

mais rapidamente ao longo da borda adjacente do canal. Como resultado, a corrente deposita 

sedimentos grossos ao longo de uma estreita tira na borda do canal – diques naturais (Figura 

2.8), (PRESS et al, 2006). Os autores enfatizam que as planícies de inundação podem ser 

estreitas ou ausentes em vales escarpados. 

As planícies de inundação conhecidas como várzeas na toponímia popular do Brasil, 

constituem a forma mais comum de sedimentação fluvial, encontrada nos rios de todas as 

grandezas. A designação é apropriada porque nas enchentes toda essa área é inundada, 

tornando-se o leito do rio (CHRISTOFOLETTI, 1980). Por isso, com a ocupação das várzeas, 

que é um grande depósito de água amortecedor das cheias, a tendência é que estas atinjam 

cotas mais elevadas (PASTORINO,1971). 
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Figura 2.8: Formação de diques naturais que confinam o rio dentro de suas margens. 

Fonte: Adaptado de Press et al, 2006. 
 

Para Bigarella (2003), ao analisar o processo de formação de bacias de inundação, as 

enchentes constituem-se no principal processo geomorfológico de construção das planícies de 

inundação ou várzeas, através dos sedimentos depositados pela massa d’água. Dependendo do 

clima que atua sobre determinada várzea, esta pode ser mais vegetada (climas úmidos) e 

pantanosa (climas muito úmidos e em climas quentes, com teor de umidade do ar um pouco 

menor): 

As bacias de inundação não se desenvolvem com áreas pantanosas. Nessas 
condições, a incorporação de matéria orgânica nos sedimentos é pequena. Se a 
enchente for vagarosa, podem formar-se lagos salinos. No caso de evaporação alta, 
os sais podem incorporar-se aos sedimentos. (BIGARELLA, 2003, p. 1324). 
 

Do ponto de vista ecológico Junk et. al. (1989) definem as planícies de inundação 

como sendo integrantes do sistema de drenagem do rio adjacente, formando um sistema rio-

planície de inundação, os autores se referem à planície como sendo uma zona de transição 

aquática/terrestre (aquatic/terrestrial transition zone – ATTZ). 

Os sistemas rio-planície de inundação se caracterizam pela diversidade de ambientes 

que os compõem (lóticos, lênticos, terrestres), esses ambientes são submetidos periodicamente 

a condições distintas (aquáticas e terrestres). Os pulsos de inundação (JUNK et. al, 1989) são 

o principal mecanismo de conexão entre os ambientes da planície, influenciando tanto os 

ambientes quanto as espécies e seus processo biológicos característicos. 

Em função desta conexão ocorre a permuta de nutrientes e material biológico, o que 

permite que os organismos adentrem em corpos antes isolados para se alimentar e se 
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reproduzir. Essa interação rio-planície também é responsável pela construção/destruição do 

ambiente através do trabalho de erosão/deposição realizado pelo rio.  

A planície de inundação é uma feição deposicional do vale do rio associada com um 

regime climático ou hidrológico particular da bacia de drenagem. Os sedimentos são 

temporariamente estocados na planície de inundação ao longo do vale e, sob condição de 

equilíbrio, sem aumento ou diminuição por um longo tempo (anos), a taxa de entrada de 

sedimentos é igual à de saída. Porém, uma alteração das condicionantes do equilíbrio, através 

de processos tectônicos ou por mudanças no regime hidrológico, incluindo mudanças no 

aporte de sedimentos e de água, controle por barragens, poderá resultar na alteração da 

planície de inundação e levar a degradação e formação de terraço, ou por outro lado levar à 

nova agradação8 (LEOPOLD et al., 1964). 

Na classificação taxonômica de Ross (2009) as planícies de inundação estão inseridas 

no “terceiro taxon” representado pelas unidades ou padrões de formas semelhantes que estão 

contidos nas Unidades Morfoesculturais e correspondem as unidades em manchas de menor 

extensão territorial e se definem por conjuntos de tipologias de formas (tipos de relevo) que 

guardam entre si elevado grau de semelhança, quanto ao tamanho de cada forma e aspecto 

fisionômico. Esses padrões se caracterizam por diferentes intensidades de dissecação do 

relevo ou rugosidade topográfica, por influência dos canais de drenagem temporários e 

perenes. As Unidades Morfológicas ou os Padrões de Formas Semelhantes são de duas 

naturezas genéticas: as formas agradacionais (acumulação) e as formas denudacionais 

(erosão). 

 

2.3.2. Relação: Escoamento e Infiltração 
 

Para que o processo de formação das inundações dentro do contexto da Geomorfologia 

Fluvial seja devidamente entendido, devem-se contemplar os estudos à cerca do escoamento e 

infiltração da água, melhor explicado por Coelho Netto (1995), que coloca que o escoamento 

pode ocorrer de duas maneiras: o escoamento superficial (mais rápido) e o escoamento 

subsuperficial (mais lento). 

No processo genético de uma inundação, ao ocorrer à precipitação sobre a área da 

bacia hidrográfica, atua o escoamento superficial com maior velocidade para as partes mais 

                                                 
8 Diz-se da acumulação de sedimentos nas zonas de depressões relativas, que torna a superfície da litosfera mais 
uniforme. As formas de agradação dizem respeito a formas de relevo de acumulação e, como exemplo, temos as 
planícies; enquanto que as formas de degradação estão ligadas ao desgaste provocado pelos agentes 
exodinâmicos (GUERRA e GUERRA, 2009). 
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baixas da bacia, precedido pelo escoamento subsuperficial. No momento em que o fluxo de 

base atingir a superfície, ou seja, o lençol freático ficar ao nível do solo, em função de seu 

encharcamento, não ocorrerá mais infiltração da água no solo por parte da água trazida pelo 

escoamento superficial das partes mais altas da bacia hidrográfica (COELHO NETTO, 1995). 

Com o solo encharcado, o equilíbrio entre o escoamento superficial e subsuperficial dará 

lugar às descargas do fluxo de base (STRAHLER, 1974). 

 Para Christofoletti (1974) o escoamento fluvial compreende, portanto, a quantidade 

total de água que alcança os cursos de água, incluindo o escoamento pluvial, que é imediato, e 

a parcela das águas precipitadas que só posteriormente, e de modo lento, vai se juntar a eles 

através da infiltração. 

Em termos gerais, a infiltração é um processo desacelerado. Começa com uma 

velocidade alta que vai diminuindo gradativamente com o tempo até atingir um determinado 

nível relativamente constante. Essa diminuição de velocidade é função do decrescimento do 

gradiente potencial total da água no solo na superfície. Depois de certo tempo, quando o 

gradiente tende a uma estabilidade, a velocidade torna-se praticamente constante. Esta 

velocidade em tempos muito longos converge para o valor da condutividade hidráulica 

saturada do solo superficial (PHILIP, 1957; KUNZE e KAR-KURI, 1983; REICHARDT, 

1990). 

No inicio do processo, quando o solo encontra-se seco, o gradiente do potencial total 

da água é muito grande devido à ação do potencial matricial. Durante o processo, o solo vai 

ganhando umidade, diminuindo a importância do potencial matricial, que, na zona de 

saturação anula-se. Por outro lado, à medida que a frente de umedecimento avança no sentido 

dos extratos inferiores do solo, progressivamente aumenta a importância relativa do potencial 

gravitacional, tornando-se o componente de maior importância no gradiente do potencial total 

da água no solo (REICHARDT, 1990). 

A relação entre precipitação, infiltração e escoamento em uma determinada bacia, 

deve levar em consideração a situação anterior à mesma. Se houver uma precipitação sobre a 

bacia previamente supersaturada, o escoamento será totalmente superficial, não havendo nem 

evaporação se a umidade do ar estiver saturada (SUGUIO e BIGARELLA, 1990). 

Coelho Netto (op. cit) ressalta que o processo de inundação deve levar em 

consideração as alturas e descargas dos fluxos de base, pois estes, também variam no tempo 

de acordo com a recarga na área de contribuição, ou seja, elevação do lençol d’água. As 

bacias de drenagem, com área pequena e altos gradientes, geralmente são mais sensíveis às 
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flutuações do regime sazonal de chuvas. O escoamento sobre a superfície é produzido com o 

excedente de precipitação em relação à capacidade de infiltração. 

Para Cunha (1996): 
A quantidade de água que alcança o canal expressa o escoamento fluvial, que é 
alimentado pelas águas superficiais e subterrâneas. A proporcionalidade entre essas 
duas fontes é definida por fatores, tais como o clima, solo, rocha, declividade e 
cobertura vegetal. Fazendo parte do ciclo hidrológico, o escoamento fluvial recebe 
as águas das chuvas, refletidas no escoamento fluvial imediato, mais a água da 
infiltração, e, do total precipitado, apenas as quantidades eliminadas pela 
evapotranspiração estão isentas da participação do escoamento. 

 
Nesse sentido, podemos entender que as inundações são resultados do escoamento de 

todas as vertentes de uma bacia hidrográfica, e que o somatório do escoamento concentrar-se-

á no canal principal de drenagem. No caso de uma bacia com alto gradiente altimétrico, 

quanto maiores forem os índices pluviométricos a montante, maior será o somatório à jusante 

de água, resultando na enchente propriamente dita (COELHO NETTO, 1995). 

Caso haja uma elevada precipitação nas cabeceiras de uma bacia hidrográfica, cujas 

altitudes sejam elevadas em relação às áreas de inundação, o processo de formação de uma 

enchente será maior quanto maior for à intensidade pluviométrica, uma vez que, tanto o 

escoamento superficial quanto o subsuperficial são responsáveis pelas inundações (COELHO 

NETTO, 1995). 

 Todo o volume de água que chega aos rios, pode ser medido por um hidrograma 

(Figura 2.9) que registra as vazões9 escoadas por determinada seção de um curso d'água, ao 

longo do tempo. Ao estudar as inundações, faz-se necessário separar, para cada instante de 

tempo, a vazão fluvial proveniente da água que atingiu o rio. 

A hidrógrafa pode variar em uma bacia hidrográfica, e, se esta possuir interferência 

humana no sistema de drenagem a mudança torna-se ainda mais nítida. A introdução de 

superfícies impermeáveis inibe a infiltração e reduz a superfície de retenção. Assim, a 

proporção de chuva reservada ao escoamento superficial aumenta, e a proporção reservada à 

recarga do solo, fluxo de base e evapotranspiração é reduzida (TUCCI e BERTONI, 2003). 

Este aumento na velocidade produzida pela drenagem artificial irá resultar numa vazão de 

pico maior com seu tempo de ocorrência mais rápido. 

 

                                                 
9 Medimos o fluxo de um rio pela sua vazão – volume de água que passa num dado ponto e num dado momento 
à medida que flui por um canal de uma certa largura e profundidade. A vazão fluvial é comumente medida em 
metros cúbico por segundo. Para calcular a vazão multiplicamos a área de seção transversal pela velocidade do 
fluxo (PRESS et al, 2006, pg 350). 
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Figura 2.9: Exemplo de Hidrograma. 

Fonte: adaptado de Schueler, 1987 apud Tucci e Bertoni, 2003. 
 

A magnitude dos efeitos em relação à maior rapidez na resposta da bacia irá depender 

da localização do desenvolvimento urbano dentro da bacia e da interação entre a área 

impermeável e o sistema de drenagem. Com a urbanização a bacia responderá mais 

rapidamente e produzirá escoamento para pequenas chuvas que anteriormente não causavam 

fluxos superficiais. Isto poderá implicar que chuvas pouco intensas venham produzir 

descargas que excedam a capacidade do sistema coletor, causando mais facilmente o 

estrangulamento do fluxo e um aumento na freqüência das inundações para alguns trechos do 

rio (TUCCI e BERTONI, 2003). 

Em ambiente rural as inundações são fenômenos hidrológicos importantes na 

morfodinâmica dos ambientes fluviais, promovendo grandes mudanças na mata ciliar e no 

comportamento da fauna ribeirinha e aquática (TUCCI et al., 1995). 

Nesses ambientes, o fluxo de água é retido pela vegetação, infiltra-se no subsolo e, o 

que resta, escoa sobre a superfície de forma gradual, produzindo um hidrograma com variação 

lenta de vazão e com picos de enchentes moderados (TUCCI et al., op cit). No meio rural, a 

planície de inundação geralmente é ocupada por usos relacionados com a pecuária, agricultura 

e silvicultura, mas em geral não são utilizadas com finalidade de moradia. Desta forma, os 

impactos diretos sobre a população são menores em comparação com ambientes urbanos 

(TUCCI et al., op. cit.). 

 

2.4. Dinâmica Climática Regional e a Influência sobre as Inundações 
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As atividades humanas desempenhadas geralmente se diversificam em função das 

condições climáticas locais, determinando assim diferentes situações econômicas e sociais, as 

quais passam a refletir diretamente na qualidade de vida de suas populações. Do ponto de 

vista espacial ocorrem diferentes condições climáticas. Além disso, os fenômenos climáticos 

variam de maneira interanual e sazonal, podendo se apresentar de maneira favorável ou 

desfavorável em diferentes momentos ou recortes espaciais. 

Ao se trabalhar com a caracterização climática de determinado recorte espacial, 

sempre se esbarra em, pelo menos, duas formas de levantamento e tratamento de dados 

climáticos: uma conhecida como dinâmica ou genética e outra como caracterização ou 

classificação empírica. 

A primeira consiste em analisar a dinâmica atmosférica recíproca à área de estudo, 

trabalhando-se com noções de sistemas atmosféricos (massas de ar e correntes perturbadas) e 

sua dinamicidade (ritmo), imprescindivelmente em escala temporal e diária, a segunda 

consiste em analisar dados, em geral médias, dos elementos climáticos ao longo dos meses e 

anos. 

Na primeira vertente científica, salienta-se que devido à posição latitudinal, a região 

Sul do Brasil sofre grande influência de sistemas de latitudes médias, sendo os sistemas 

frontais (SF) os mais freqüentes causadores de chuvas durante o ano todo (OLIVEIRA, 1986). 

Outros sistemas também atuam na região, como os vórtices ciclônicos ou cavados de altos 

níveis (CAVALCANTI, 1985), os sistemas que se organizam no Sul e Sudeste do Brasil, com 

intensa convecção associada à instabilidade causada pelo jato subtropical (CONRADO, 1992) 

e os sistemas que se organizam na própria região, resultantes de frontogênese e ciclogênese 

(GAN e RAO, 1991). 

Os ciclones extratropicais (CE) ocorrerem principalmente no Oceano Atlântico, 

próximos à costa, podendo causar ressacas, chuvas e ventos fortes. Os sistemas convectivos 

isolados (CI) ocorrem geralmente no verão e também podem gerar fenômenos adversos. Estes 

podem se associar com os SF e gerar muita chuva, vendavais e granizos. 

Os complexos convectivos de mesoescala (CCM) formam-se no norte da Argentina e 

Paraguai (região do Chaco) e deslocam-se sobre a região atingindo principalmente o oeste do 

estado. Podem possuir intensidade suficiente para gerar chuvas fortes, ventos, tornados, 

granizos, etc. A zona de convergência do Atlântico Sul (ZCAS) também pode ocasionar 

eventos extremos como os gerados pelas frentes frias.  

No que se refere aos sistemas de circulação atmosférica, vista sob um enfoque 

dinâmico destaca-se Monteiro (1963a), que procurou caracterizar o clima da Região Sul 
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através da dinâmica da sucessão de tempo, preocupando-se com fatores genéticos na 

caracterização de tipos de tempo, estes regulados pela circulação atmosférica regional e 

fatores geográficos. O autor caracteriza os centros de ação e as massas de ar que atuam na 

América do Sul, definindo a Região Sul como campo de ação das seguintes massas de ar: 

Massa Polar Atlântica (Pa), Massa Tropical Atlântica (Ta), Massa Tropical Continental (Tc) e 

Massa Equatorial Continental (Ec), que em seus deslocamentos acabam originando três 

correntes perturbadas de relevância para o Sul do Brasil, que é, portanto, “regulada pelo 

choque que se verifica no encontro das massas de ar intertropicais e polares – a Frente Polar- 

circulação atmosférica das ondas de calor do NW, que em geral, precedem as ondas de frio do 

sul, entrosadas pelas ondas reguladoras do leste-nordeste”(MONTEIRO, 1963a). 

Nessa perspectiva, Sartori (1979, 2000, 2003) contribuiu significativamente através de 

estudos rítmicos comparativos, em clima urbano e em percepção climática, dando ênfase à 

Região Central do Estado. Ao situá-lo numa zona climaticamente de transição, afirma a 

exposição deste à participação tanto dos sistemas atmosféricos extratropicais quanto dos 

intertropicais, embora os primeiros exerçam controle dos tipos de tempo.  

Ainda, segundo a autora os sistemas que controlam a Circulação Secundária Regional 

são a Massa Polar Atlântica (MPA), Massa Polar Velha (MPV) e Frente Polar Atlântica 

(FPA), com pequena participação da Massa Tropical Atlântica (MTA), Massa Tropical 

Atlântica Continentalizada (MTAc), Massa Tropical Continental (MTC), Frente Quente de 

Nordeste e as Instabilidades Tropicais (ITs). 

 Assim, Sartori (2003) coloca que no verão (22 de dezembro a 20 de março), a 

participação da MPV (Massa Polar Velha) é maior que da MPA (Massa Polar Atlântica) 

(maior aquecimento das massas de ar de origem polar) que, em média, domina em mais de 

45% dos dias da estação.  

A Frente Polar Atlântica (FPA) aparece em segundo lugar no número de dias sob seu 

domínio, totalizando mais de 20% dos dias de verão, embora em sua passagem nem sempre se 

registrem precipitações. A MPA típica tem participação em cerca de 20% dos dias.  

Entre os Sistemas Intertropicais, a MTA (Massa Tropical Atlântica) e a MTC (Massa 

Tropical Continental) são as que têm maior participação na circulação atmosférica regional, 

dominando em cerca de 5% dos dias cada uma. Além das massas de ar de origem tropical, há 

atuação das Instabilidades Tropicais correspondendo a 7% dos dias da estação, 

respectivamente, associadas às fases pré-frontais (fases anteriores à chegada de FPA). 

Em relação ao outono, Monteiro (1963) ressalta que durante essa estação as Frentes 

Polares (FPA) começam a tornarem-se mais fortes devido ao resfriamento do Hemisfério Sul, 
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intensificando a formação das massas de ar do referido hemisfério, e que tem participação no 

Brasil, em especial no Rio Grande do Sul, como a Massa Polar Atlântica (MPA) e a Massa 

Tropical Atlântica (MTA), gerando Frentes Quentes (FQ) e intensas ciclogêneses (Ciclones 

Frontais). 

Para a primavera, os fluxos (massas de ar e correntes perturbadas) de origem 

intertropical tendem a aumentar seu valor de freqüência na região pelo enfraquecimento da 

intensidade dos fluxos polares, motivado pela redução dos gradientes térmicos latitudinais e 

pelo aquecimento do Hemisfério Sul, pode ser observado um aumento na quantidade de 

chuvas nesta estação, especialmente entre final de setembro e primeira quinzena de outubro 

(SARTORI, 2003).  

Por fim, no inverno, em função de uma menor incidência da radiação solar, a 

participação de FPA é maior, permanecendo sobre o estado em mais de 22% dos dias, com 

aumento dos casos de frentes estacionárias e de ciclogêneses (formação de ciclones frontais), 

levando às situações atmosféricas com grandes índices pluviométricos. 

Dessa forma, a posição subtropical faz com que o estado do Rio Grande do Sul seja 

uma área de confronto periódico entre o avanço dos Sistemas Atmosféricos de origem polar 

em direção aos polares tropicalizados ou aos sistemas de origem tropical, proporcionando a 

distribuição das chuvas durante todo o ano, motivada pelas sucessivas passagens frontais. 

A análise rítmica, importante instrumento aos estudos de clima, foi introduzida por 

Monteiro (1971). Para tanto o autor baseou-se no conceito de clima de Sorre (1951), que 

propôs a definição de ritmo como a sucessão de estados atmosféricos de determinado lugar, e 

Pédelarbode (1957). Este último, porém, ao aplicar o conceito de ritmo produziu apenas um 

catálogo dos tipos de tempo da Bacia Parisiense, não conseguindo enxergar o encadeamento 

entre estes. 

Considerada um novo paradigma, a análise rítmica foi sistematizada por Monteiro e 

seus seguidores, e tem como ferramenta as respostas locais das variações diárias e horárias 

dos elementos do clima, através de medições em superfície (estações e postos 

meteorológicos), complementadas pelas cartas sinóticas do tempo e imagens de satélites 

meteorológicos (ZAVATINI, 2002). 

Diversos tipos de passagens frontais originam tipos de tempo que Sartori (1993c) 

associou às Correntes Perturbadas de Sul (Frentes Polares). Nesse sentido, podem ser 6 (seis) 

os tipos de tempo frontais relacionados a gênese da pluviometria no RS: 

- Tempo frontal de sudoeste de fraca atuação; 

- Tempo frontal de sudoeste de atuação moderada; 
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- Tempo frontal estacionário; 

- Tempo frontal de nordeste; 

- Tempo frontal ciclonal de atuação direta; 

- Tempo frontal ciclonal de atuação indireta; 

Destes seis tipos de tempo envolvendo os mecanismos frontais de circulação 

atmosférica, 4 (quatro) deles podem se tornar desencadeadores de inundações, haja vista a 

grande quantidade de chuva registrada durante sua atuação sobre o Estado (Sartori; op. cit). 

São eles: 

- Tempo frontal de sudoeste de atuação moderada; 

- Tempo frontal de nordeste; 

- Tempo frontal estacionário; 

- Tempo frontal ciclonal de atuação direta; 

Sartori (2003) trás um segundo exemplo sobre um ciclo de evolução do tempo no Rio 

Grande do Sul no qual é sensivelmente observada a participação da Frente Polar (FPA) nos 

seus diversos tipos de sucessão e domínio. Neste caso, também ocorre a sucessão de tempo 

em 6 fases: 

- Fase pré-frontal; 

- Fase frontal para pós-frontal; 

- Fase frontal de Nordeste para pré-frontal; 

- Fase frontal estacionária ou semi-estacionária; 

- Domínio polar; 

- Fase transicional; 

A forma mais típica, entretanto, é definida por quatro fases bem características e de 

durações variáveis, que de acordo com a autora, é constituída: 

 Pela primeira fase, chamada de Pré-Frontal, possui duração de 1 a 3 dias e caracteriza-

se pelo aquecimento pré-frontal, pressão atmosférica em declínio contínuo e gradativo, ventos 

do quadrante norte (N ou NW) com velocidades variáveis, temperaturas máximas e mínimas 

em elevação, declínio acentuado da umidade relativa das 15 horas e aumento gradativo da 

nebulosidade. 

Por ser uma fase de forte aquecimento, podem ocorrer precipitações pré-frontais 

provocadas por Instabilidades Tropicais ou Calhas Induzidas no corpo da massa de ar 

dominante, seja Polar Velha ou Tropical. Essas instabilidades deslocam-se lentamente de NW 

para SE, em uma trajetória perpendicular ao eixo da Frente Polar Atlântica. 
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A segunda fase, chamada de Frontal, é definida pela passagem da Frente Polar 

Atlântica sobre o Rio Grande do Sul. Em geral, a passagem frontal é relativamente rápida, 

provocando trovoadas e chuvas fortes e espaçadas, dependendo da potencialidade do avanço 

da Massa Polar Atlântica.  

Apesar de habitualmente ocorrerem chuvas fortes, há episódios em que elas podem ser 

pouco significativas ou até não ocorrer. A autora salienta ainda que “os eventos de El Niño 

podem dificultar o avanço das Massas Polares ao intensificar os sistemas das altas pressões 

subtropicais, o que provoca o estacionamento das frentes polares no Sul do Brasil”. 

A terceira fase, chamada de Domínio Polar, corresponde às condições de tempo 

impostas pelo domínio absoluto da Massa Polar Atlântica no Rio Grande do Sul. Nesta fase, 

ocorre um significativo declínio das temperaturas máximas e mínimas, que podem atingir 

valores negativos no inverno. 

A quarta fase, chamada de Transicional, representa uma fase de transição entre o 

domínio da Massa Polar típica e uma nova fase pré-frontal. Nesta fase, ocorre um tipo de 

tempo caracterizado por ventos leves de Leste e Nordeste, calmas, céu limpo, elevação das 

temperaturas máxima e mínima, com grandes amplitudes térmicas, declínio da umidade 

relativa e pressões mais ou menos altas. 

Assim, nota-se que esse tipo de sucessão do tempo no território gaúcho, peculiar de 

inverno, como o estudado pela autora, favorece a alta pluviosidade, podendo-se, constituir-se 

em uma circulação atmosférica típica para provocar inundações no Estado. 

Adentrando na caracterização climática sob o enfoque de analisar dados, Monteiro 

(1969), enfatiza que essa caracterização não deve levar em conta apenas médias anuais ou 

mensais, mas também a análise episódica dos índices pluviais extremos. A partir desses dados 

definem-se os anos padrões secos ou chuvosos. Deve-se definir, também, o sistema 

atmosférico responsável por situações extremas de precipitação, levando-se em conta, ainda, 

as características naturais do sítio urbano, como a presença de planícies de inundação, por 

exemplo. 

Monteiro (1963), verificando a distribuição das chuvas no Rio Grande do Sul, ocorre 

em cerca das três quartas partes mais meridionais da região, as chuvas se distribuem pelo 

correr do ano de modo a não haver período seco. 

O autor ainda enfoca que o efeito do relevo da Região Sul como um dos 

intensificadores da pluviometria, ao assegurar que “as correntes gerais da atmosfera sendo 

desencadeadores dos tipos de tempo, estão sujeitas a importantes variações segundo os fatores 

locais. Considerando esse fato percebem-se as influências que as linhas gerais do relevo 
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oferecem as correntes de descontinuidades fomentadoras da pluviosidade. Mas o que é de 

maior interesse geográfico é a distribuição das chuvas no decorrer do ano”. 

Sartori (1993a), afirma que a distribuição espacial: 

Mostrou a tendência constante e geral de aumento dos índices de precipitação do 
quadrante norte, refletindo a disposição dos compartimentos geomorfológicos do 
Rio Grande do Sul, onde as altitudes são maiores a norte e nordeste e menores a 
leste e sudeste. Como o efeito orográfico, produzido pela barreira imposta pela 
Serra Geral (orientação Leste-Oeste), intensifica o processo de ascendência da 
dinâmica frontal (de sudoeste para nordeste), as maiores precipitações ocorrem a 
nordeste do Estado, em qualquer uma das estações do ano. 

 

Nimer (1977) argumenta que apesar de possuir baixos índices de variabilidade 

pluviométrica, o Estado apresenta anos com fortes desvios positivos, caracterizados por um 

maior número de invasões da frente polar. Em contrapartida, os anos de fortes desvios 

negativos leva à seca que pode durar até mais de três meses. 

Ferigolo; Valmerate; Sartori (1987) analisaram a distribuição das chuvas no Rio 

Grande do Sul durante o período de junho de 1979 a maio de 1985, procurando identificar os 

tipos de tempo responsáveis pela ocorrência de secas ou enchentes. As autoras procuraram, 

ainda, determinar a variabilidade têmporo-espacial das chuvas no Estado nesse período. 

A partir das análises as autoras selecionaram alguns episódios representativos de secas 

(junho de 1979 e janeiro e fevereiro de 1980) e enchentes (abril e julho de 1983 e maio e 

junho de 1984). Nessa perspectiva, as causas das secas foram passagens frontais fracas e/ou 

rápidas e estacionamento das frentes polares no Sudeste do Brasil, o que deixa o Estado sob 

longo período de bom tempo, já que os centros de ação permanecem em equilíbrio. Por sua 

vez, as enchentes foram ocasionadas por frentes estacionarias ou semi-estacionárias sobre o 

RS, presença de frentes quentes resultantes do recuo das frentes polares, frentes oclusas 

(ciclogênese) e substituição de frente quente ou estacionária por nova frente polar. 

Entretanto, Sartori (2003) salienta que, ocorre evidente variabilidade têmporo-espacial 

das precipitações, ocasionando episódios de longas estiagens ou de enchentes, que podem 

acontecer em qualquer época do ano e que refletem alterações na habitualidade da circulação 

atmosférica nas escalas regional e zonal, em parte provocadas pelos fenômenos El Niño e La 

Niña. 

Silveira (2007) relacionou os eventos de precipitação pluvial extrema com a 

ocorrência de inundações na zona urbana de São Sepé - RS, no período de 1980-2006, e 

concluiu que as inundações puderam ser distribuídas em 3 grupos quanto à gênese do episódio 

que lhes deu origem: inundações relacionadas a passagens frontais rápidas; inundações 
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relacionadas a frentes estacionárias e inundações relacionadas à atuação conjunta de 

instabilidades tropicais e frentes polares.  

Wollmann (2008) identificou as fases climáticas e os tipos de tempo responsáveis pela 

gênese das enchentes na Bacia Hidrográfica do Rio Caí, utilizando o município de São 

Sebastião do Caí/RS como espaço de análise, no período de 1982 a 2005. Nesse sentido, 

observou-se que a maior parte das enchentes ocorreu em função de ciclos climáticos nos quais 

havia a participação da Massa Polar Velha, da Frente Estacionária e da Massa Polar Atlântica, 

com fases climáticas e tipos de tempo inerentes aos domínios destes sistemas atmosféricos. 

 

2.4.1. Fenômeno El Niño e La Niña 

 

 Registros paleoclimáticos puderam comprovar a existência do fenômeno El Niño em 

anos remotos, registros das cheias do rio Nilo, que por centenas de anos foi à base da 

agricultura egípicia, indicaram que em anos de El Niño as cheias são mais fracas o que 

prejudicava a agricultura. Vale ressaltar que o monitoramento do nível do rio Nilo começou 

por volta de 622 depois de Cristo (OLIVEIRA, 1999). 

 Mas foi somente em 1969, graças ao norueguês J. Bjerknes Professor da Universidade 

da Califórnia, que propôs uma explicação correta e mais clara do mecanismo, relacionando as 

variações interanuais meteorológicas e oceanográficas no Pacífico Equatorial. 

 Berlato e Fontana (2003) colocam que o ENOS é um fenômeno de interação oceano-

atmosfera, que ocorre no Oceano Pacífico tropical, e é considerado como a principal causa da 

variabilidade climática em diversas regiões do Globo. Apresenta duas fases extremas: uma 

fase quente denominada El Niño e uma fase fria denominada La Niña  

Segundo Cunha (1999), constitui um fenômeno de dois componentes: um de natureza 

oceânica, no caso o El Niño, e outra de natureza atmosférica, representado pela Oscilação do 

Sul, sendo que o ENOS tem um tempo de retorno irregular, além de envolver diferentes 

intensidades, podendo também não ocorrer, como é o caso dos anos neutros. 

Oliveira (2001a) afirma que a melhor maneira de se referir ao fenômeno El Niño seja 

pelo uso da terminologia mais técnica, que inclui as características oceanicas-atmosféricas, 

associadas ao aquecimento anormal do oceano Pacifico tropical. O ENOS, ou El Niño 

Oscilação Sul representa de forma mais genérica um fenômeno de interação atmosfera-

oceano, associado a alterações dos padrões normais da Temperatura da Superfície do Mar 

(TSM) e dos ventos alísios na região do Pacífico Equatorial, entre a Costa Peruana e no 

Pacifico oeste próximo à Austrália. 
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Em relação ao termo La Niña (“a menina”, em espanhol) Oliveira (2001b) ressalta que 

este surgiu, pois o fenômeno se caracteriza por ser oposto ao El Niño. Pode ser chamado 

também de episódio frio, ou ainda El Viejo (“o velho”, em espanhol). Algumas pessoas 

chamam o La Niña de anti-El Niño. 

Para melhor entendimento Oliveira (2001a; b) caracteriza o fenômeno por 

movimentos ascendentes no Pacífico Central/Ocidental e movimentos descendentes no oeste 

da América do Sul e com ventos de leste para oeste próximos à superfície (alísios) e de oeste 

para leste em altos níveis da troposfera, a chamada célula de Walker. Além disso, a inclinação 

da termoclina é mais rasa junto à costa oeste da América do Sul e mais profunda no Pacífico 

Ocidental (Figura 2.10). 

 

 
Figura 2.10: Condições oceânicas e atmosféricas no Oceano Pacífico Equatorial em condições normais e em 

eventos de El Niño e de La Niña. 
Fonte: Oliveira (2001a; 2001b). 

 

O autor explica (op. cit.) que em anos de El Niño, o aquecimento das águas do oceano 

provoca diminuição da pressão atmosférica no Pacífico Leste, o que faz com que, os ventos da 

superfície enfraquecem, podendo até mudar de sentido, soprando de oeste para leste. Também 

ocorre um deslocamento da região com maior formação de nuvens e a célula de Walker fica 

bipartida, enquanto que a termoclina fica mais aprofundada junto à costa oeste da América do 

Sul devido, principalmente, ao enfraquecimento dos ventos alísios. 

Quando ocorrem eventos de La Niña, o resfriamento das águas do oceano e o 

conseqüente aumento da pressão atmosférica no Pacífico Leste intensificam os ventos alísios, 

aumentando o desnível entre o Pacífico Ocidental e Oriental. Em anos de La Niña, a célula de 

Walker fica mais alongada que o normal, os ventos alísios sopram com mais intensidade e as 

águas mais quentes ficam represadas mais a oeste do que o normal, aumentando a evaporação 

e a concentração de nuvens no Pacifico ocidental. Os movimentos descendentes da célula de 

Walker no Pacífico Equatorial Oriental ficam mais intensos que o normal, o que inibe a 

formação de nuvens de chuva. 
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Normalmente, os episódios de La Niña começam a se desenvolver em meados de um 

ano, atingem sua intensidade máxima no final daquele e dissipam-se em meados do ano 

seguinte. O La Niña também mostra maior variabilidade, enquanto os eventos de El Niño 

apresentam um padrão mais consistente (CPTEC/INPE10, 2009). 

As causas e os impactos dos fenômenos do tipo ENOS ainda são alvo de inúmeros 

estudos em todo o mundo, como é o caso do trabalho de Trenberth e Caron (2000), que 

reavaliaram a extensão e os impactos de fenômenos do tipo ENOS em todo o globo, com base 

nas médias anuais dos campos de pressão reduzida ao nível do mar, temperatura e 

precipitação do período de 1958-1998, extraídas das reanálises do National Center for 

Environmental Prediction (NCEP). 

Chu (1991) investigando anomalias climáticas no sul do Brasil, associadas ao ENOS, 

observou que nos anos de El Niño as precipitações na região Sul do Brasil tendem a ser acima 

do normal de abril a dezembro e de março a julho do ano seguinte, com os maiores valores em 

maio e junho. 

Grimm et al. (2000) apud Tucci e Bertoni (2003) estudaram as anomalias de 

circulação responsáveis por processos geradores das anomalias de precipitação em diferentes 

regiões do Sul da América do Sul durante eventos El Niño e La Niña e concluíram que sua 

conexão com as anomalias de precipitação se dá pela mudança da posição do jato subtropical 

e da Alta Subtropical do Atlântico Sul (ASAS) com efeitos inversos durante os eventos de El 

Niño e La Niña. 

Os autores fizeram uma avaliação do impacto dos eventos no Cone Sul da América do 

Sul e constataram que na bacia do rio Uruguai, os impactos mais consistentes durante eventos 

El Niño ocorrem durante a primavera do ano em que o evento se inicia em toda a bacia, 

principalmente, na parte oeste - oeste de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e noroeste do 

Uruguai.  

Na primavera, as perturbações na circulação atmosférica produzidas por esses eventos, 

incluem, nos subtrópicos da América do Sul, uma anomalia ciclônica a oeste e uma 

anticiclônica a leste, que produz uma intensificação do jato subtropical e sua ondulação sobre 

a América do Sul. Essa configuração anômala do escoamento em altitude contribui para o 

aumento da precipitação sobre grande parte da bacia hidrográfica do rio Uruguai. 

                                                 
10 Rasmusson e Carpenter 1983, Monthly Weather Review, Ropelewski e Halpert 1987, Monthly Weather 
Review. Cold episode sources Ropelewski e Halpert 1989, Journal of Climate. Climate Diagnostics Bulletin. A 
intensidade dos ventos é baseada no padrão e magnitude das anomalias da TSM do Pacífico Tropical. 
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No verão, o impacto se concentra mais sobre a bacia inferior. No inverno do ano 

seguinte (ano +), volta às anomalias positivas de precipitação à bacia hidrográfica do rio 

Uruguai, especialmente, na bacia superior, parte leste. No caso, anomalias de circulação 

parecidas com as da primavera instalam-se no sul, da América do Sul: uma anomalia ciclônica 

a oeste, deslocada para leste em relação a da primavera e uma anticiclônica, a leste. Esse 

padrão intensifica o jato subtropical e torna mais favorável a ocorrência de chuvas sobre a 

parte leste da Região Sul do Brasil. 

Os autores salientam que a liberação de energia do oceano para a atmosfera, segundo 

grandeza não habitual, influi na dinâmica das massas de ar provocando chuvas frontais. Este 

processo trás como conseqüência as enchentes consideradas atípicas, que se afastam de um 

padrão normal, incluindo desvios habituais, estes desvios são suficientemente significativos 

para condicionar, em espaços mais restritos, inundações de grande vulto, isto é, de grandes 

impactos. 

Segundo Fontana e Berlato (1997), para o Estado do Rio Grande do Sul, durante 

eventos de La Niña, ocorre precipitação pluvial abaixo da média na maioria dos meses do ano, 

com destaque para os dois períodos mais ou menos coincidentes com os do El Niño.  

O período de maiores anomalias negativas é também na primavera, especialmente 

outubro e novembro do ano de início do fenômeno com um ‘repique’ no outono e início do 

inverno do ano seguinte. O déficit hídrico que ocorre em eventos de La Niña é responsável, 

muitas vezes, por longos períodos de estiagens do estado. 

Verificando a distribuição espacial das anomalias no Estado, durante eventos de El 

Niño Fontana e Berlato (2003), apresentam as anomalias (desvio da normal) da precipitação 

pluvial ocorrida no período de julho de 1997 a junho de 1998 (Figura 2.11). Pode-se verificar 

que houve grandes excessos de precipitação pluvial em todo o Estado, mas a região noroeste 

foi a mais atingida, com excedentes pluviométricos iguais ou maiores do que 1000 mm, em 

algumas áreas, nesse período de 12 meses, ocasionando grandes enchentes, especialmente no 

médio e baixo vales do rio Uruguai. 
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Figura 2.11: Anomalias de precipitação (El Niño) no estado do Rio Grande do Sul. 

Fonte: Berlato e Fontana, 2003. 
 

 Como exemplo extremo de La Niña, pode-se citar o evento de 1916 – 1918, 

classificado como forte. Esse, possivelmente, foi o evento de maior efeito sobre a precipitação 

pluvial do século XX no Estado. O efeito maior foi no ano de 1917. A Figura 2.12 mostra a 

distribuição espacial da porcentagem da precipitação anual ocorrida naquele ano no Estado 

em relação a normal climatológica de 1961 a 1990. Verifica-se que em grande parte do 

território sul-rio-grandense, a precipitação pluvial de todo o ano foi menor do que 60% da 

normal, sendo que no sudeste da região da Campanha e no médio vale do rio Uruguai foi 

menor do que 50%. Foi um ano de grande seca. 

 

 
Figura 2.12: Anomalias de precipitação (La Niña) no estado do Rio Grande do Sul. 

Fonte: Berlato e Fontana, 2003. 
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2.5. A Influência das Ações Antrópicas e os Prejuízos Resultantes 
 

O processo de urbanização desordenado ao longo do tempo intensificou a duração, a 

magnitude e a freqüência das inundações. Estas geram diversos prejuízos sociais, econômicos 

e financeiros e representam custos significativos para toda a população das cidades, 

principalmente para os moradores de áreas potencialmente inundáveis, geralmente cidadãos 

de baixa renda. 

Uma das primeiras ações da população ao ocupar novos espaços é a retirada da 

cobertura vegetal, seguida, quase sempre, da impermeabilização dos solos. Esse processo de 

desenvolvimento das cidades transforma significativamente o balanço hídrico da bacia, pois 

promove um aumento na velocidade e no volume das águas superficiais, antecipa e eleva o 

pico das cheias e reduz a transpiração vegetal e o escoamento subsuperficial (TUCCI, 2005). 

Porto (1995) apresenta os diversos processos que ocorrem devido à urbanização e suas 

conseqüências no ciclo hidrológico (Figura 2.13). 

 

 
Figura 2.13: Fluxograma de processos decorrentes da urbanização. 

 

Quando se deseja executar obras no sistema pluvial urbano para promover melhorias 

no desenvolvimento de uma região, a opção tradicional é retificar e/ou canalizar os cursos 

d’água, esta ação provoca um menor o tempo de concentração das águas no leito e um 
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maior pico da vazão a jusante. Isso com frequência tem trazido inundação em áreas que 

anteriormente não sofriam tais problemas, visto que a ocupação urbana nos vales 

normalmente se desenvolve no sentido de jusante para montante (CANHOLI, 2005). 

A ocupação de áreas potencialmente alagáveis, a proliferação de favelas, a invasão de 

margens, o lançamento irregular de resíduos sólidos e as construções inadequadas de aterros, 

pontes e travessias, também contribuem para intensificar o quadro das inundações. 

Por não contarem com uma infra-estrutura básica adequada, ocupações menos nobres, 

lançam irregularmente lixos nas encostas ou nos rios, que acabam sendo incorporados no 

escoamento urbano, atrapalhando o fluxo de água e complicando o quadro das inundações. O 

lixo domiciliar, especialmente quando não degradável, ao seguir o escoamento, colide e 

aglutina-se, formando blocos maiores acarretando uma grande redução da eficiência da rede 

de drenagem, promovendo a elevação das águas para montante, configurando um gradativo 

remanso e extravasamento para áreas marginais.  

As águas pluviais, após escoarem pela bacia hidrográfica se misturam com a poluição 

difusa nela existente, podendo formar uma mistura perigosa para a saúde da população, 

deixando-a exposta a inúmeras doenças. Por causa das inundações, há também um aumento 

da proliferação de vetores de doenças, como ratos e mosquitos, e de picadas de animais 

peçonhentos, que são responsáveis por outras enfermidades. 

Além dos danos à saúde humana, existem os danos à saúde psicológica da população, 

devido ao “stress” causado pelas situações enfrentadas nos momentos das enchentes. Para 

Penning-Roswell e Chatterton (1977) podem ser identificados dois tipos de ansiedade: a 

ansiedade gerada pela possibilidade de uma inundação acontecer (threat anxiety) e a 

ansiedade durante o evento de inundação (event anxiety). 

No campo das atividades rotineiras de uma cidade, a interrupção temporária do tráfego 

é uma das conseqüências imediatas das inundações e responsável pelo desencadeamento de 

uma série de deseconomias relacionadas ao sistema de transportes, aos veículos propriamente 

ditos e aos motoristas, principalmente quando os alagamentos ocorrem em pontos chave do 

trânsito das cidades. 

Após a passagem da cheia, o cenário instalado é de muita sujeira por causa dos 

sedimentos e lixos carreados pelas águas da chuva. A limpeza dos locais afetados retarda o 

restabelecimento da rotina. Muitos cidadãos afetados freqüentemente pelas enchentes sofrem 

com empobrecimento progressivo, pois utilizam suas economias para repor, ainda que 

parcialmente, os prejuízos causados pelas inundações. Para agravar a situação, muitos imóveis 
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sofrem uma desvalorização no mercado por estarem situados em locais que sofrem 

constantemente com enchentes (PORTO, 1995). 

Ainda neste contexto, não se pode deixar de mencionar as residências que ficam 

comprometidas em maiores dimensões após a passagem de uma inundação. Os cidadãos 

desabrigados e desalojados representam um alto custo para a sociedade e para si próprios. 

Custos extras com atividades emergenciais também devem ser contabilizados nos 

prejuízos causados pelas cheias. Ressalva-se que os custos normais de salários, por exemplo, 

não estão relacionados ao evento chuvoso e, portanto, não devem ser incluídos nas 

deseconomias das enchentes. Os serviços emergenciais incluem resgate e evacuação dos 

atingidos, que mobilizam principalmente o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil, além, de 

assistência a desabrigados e desalojados e atendimentos hospitalares. 

Por último, tem-se o impacto mais drástico das inundações, o risco de morte iminente 

nas fortes chuvas, devido à alta probabilidade de afogamentos, colisões de veículos, choques 

elétricos ou deslizamentos de terra. 

 

2.5.1. Medidas de Controle 

 

Projetos de drenagem não podem garantir uma proteção completa contra as 

inundações, por ser economicamente inviável; portanto, especialistas projetam considerando 

riscos de inundações aceitáveis para cada situação. Esse risco é entendido na Engenharia de 

Recursos Hídricos como a probabilidade de um determinado evento chuvoso ser igualado ou 

superado. 

Canholi (2005) classifica as medidas de correcão e/ou prevenção que visam a 

minimizar os danos das inundações, de acordo com sua natureza, em medidas estruturais 

e medidas não estruturais. 

As medidas estruturais correspondem às obras que podem ser implantadas visando 

à correcão e/ou prevenção dos problemas decorrentes de enchentes. 

As medidas não estruturais são aquelas em que se procura reduzir os danos ou as 

consequências das inundações, não por meio de obras, mas pela introdução de normas, 

regulamentos e programas que visem, por exemplo, ao disciplinamento do uso e ocupação 

do solo, à implementação de sistemas de alerta e à conscientização da população para a 

manutenção dos dispositivos de drenagem. 

No Brasil o que predomina são apenas ações isoladas de controle da ocupação das 

áreas de risco de inundação, uma vez que não existe nenhum programa abrangente. Desse 
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modo, o problema só vem à tona por ocasião de sua ocorrência, caindo no esquecimento após 

cada episódio. Isso se deve, de acordo com Tucci (1999), à falta de conhecimento sobre o 

controle das enchentes por parte dos planejadores urbanos; desorganização do poder público; 

desgaste político do administrador público ao propor medidas não-estruturais, já que a 

população espera obras hidráulicas; falta de educação da população no que se refere ao 

controle de enchentes. 

 

2.5.1.1. Medidas Estruturais 

 

Canholi (2005) caracteriza as medidas estruturais como sendo as obras de 

engenharia, que podem ser caracterizadas como medidas intensivas e extensivas. 

As medidas intensivas, de acordo com seu objetivo, podem ser de quatro tipos: de 

aceleração do escoamento: canalização e obras rorrelatas; de retardamento do fluxo: 

reservatórios (bacias de detenção/retenção), restauração de calhas naturais; de desvio do 

escoamento: túneis de derivação e canais de desvio; e que englobem a introdução de ações 

individuais visando a tornar as edificações à nova de enchentes. 

Por sua vez, as medidas extensivas correspondem aos pequenos armazenamentos 

disseminados na bacia, à recomposição de obertura vegetal e ao controle de erosão do solo, 

ao longo da bacia de drenagem. 

 

2.5.1.2. Medidas Não Estruturais 

 

Em contraposição às medidas estruturais, que podem criar uma sensação de 

falsa segurança e até induzir à ampliação da ocupação nas áreas inundáveis (TUCCI, 

2005), as ações não estruturais podem ser eficazes a custos mais baixos e com horizontes 

mais longos de atuação. 

Considerando aquelas mais adotadas, as medidas não estruturais podem ser 

agrupadas em: ações de regulamentação do uso e ocupação do solo; educação 

ambiental voltada ao controle da poluição difusa, erosão e lixo; seguro-enchente; e 

sistemas de alerta e previsão de inundações (CANHOLI, 2005). 

O zoneamento de áreas inundáveis ou regulamentação do uso do solo pode ser feito 

através de adoção de políticas de desenvolvimento, elaboração e implantação de Plano Diretor 

Urbano ou Código de Construção. O objetivo é evitar maiores prejuízos à população através 

do mapeamento de áreas de inundação, associando faixas de uso a diferentes riscos de 
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ocorrência de cheias. Isto é, para áreas de maior risco não deve ser permitido habitações, 

apenas áreas de recreação, e para regiões de médio risco, a permissão para construções deve 

ser liberada caso se adote precauções especiais. 

WRC (1971) considerou três faixas de risco de inundação: zona de passagem de 

enchentes (faixa 1), zona com restrições (faixa 2) e zona de baixo risco (faixa 3). Suas 

características são descritas no Quadro 2.4. 

 

Quadro 2.4: Faixas de risco de inundação. 
Faixas de 

Inundação 
Características 

Zona de 
passagem 
de cheias 
(Faixa 01) 

Tem alto risco de inundação. Trata-se de uma região que deve ficar liberada para funcionar 
hidraulicamente e, portanto, deve ficar desobstruída. Em áreas já ocupadas não deve ser 
permitida nenhuma nova construção nessa faixa e as edificações já existentes devem ser 
realocadas.  

Zona com 
restrições 
(Faixa 02) 

Esta faixa sofre inundações com tempo de recorrência, da ordem de 5 a 25 anos. Os usos do solo 
para esta faixa devem ser: áreas de lazer, habitações com mais de um piso, áreas de indústrias e 
comércio, como estacionamento, armazenamento de equipamentos e maquinários de fácil 
remoção e serviços básicos, como linhas de transmissão, ruas e pontes desde que corretamente 
projetadas (WRIGHT-MCLAUGHEIN ENGINEERS CONSULTANTS, 1969, apud VANNI, 
2004). 

Zona de 
baixo risco 
(Faixa 03) 

São atingidas apenas por cheias excepcionais, com período de retorno de 50 a 100 anos. Existe 
uma pequena possibilidade desta faixa sofrer com os danos causados pelas inundações, portanto 
não necessita de regulamentação quanto às cheias. Pode ser ocupada por residências ou 
estabelecimentos em geral. 

 
O mapeamento das áreas inundáveis, para ser usado em campanhas de divulgação 

junto aos moradores das áreas de risco, pois permite à população a visualização dos 

problemas através de uma ferramenta de fácil compreensão. 

Esses mapas, definidos por Tucci (2005) como mapas de planejamento, ilustram áreas 

atingidas pelas enchentes de acordo com o tempo de retorno desejado. A elaboração de 

manchas de inundação para cenários distintos de medidas de combate a inundação auxilia o 

tomador de decisão na identificação da medida mais adequada para mitigar os prejuízos do 

local em questão. 

O mapeamento das áreas de inundação em grandes áreas, como em bacias 

hidrográficas, é realizado em diversas partes do mundo. Nestes estudos, em virtude da elevada 

nebulosidade associada aos eventos de inundação, é comum o uso de imagens de radar para 

delinear a área inundada. Sippel et al. (1998) delinearam a área inundada da Bacia do 

Amazonas utilizando dados dos sensores Scanning Multichannel Microwave Radiometer 

Sensor (SMMS) a bordo do satélite Nimus 7. Observaram que a área inundada alcança seu 

máximo durante o período de maio a agosto. 
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Brivio et al. (2002) mapearam as áreas inundáveis da Bacia do Rio Tanara, na Itália, 

utilizando duas imagens de radar do ERS 1 (European Remote Sensing Satellite), uma 

imagem antes da inundação e outra, três dias após a inundação. A área inundada estimada pela 

imagem foi de 20% da área observada, devido à imagem ter sido adquirida nos três dias 

seguidos ao pico da inundação. Com a implementação de um SIG, o avanço espacial da água 

foi ponderado, além do mapeamento com a imagem de radar, em função da distância e da 

elevação do terreno. Os resultados demonstraram que, com a utilização do SIG, a estimativa 

das áreas inundáveis alcançou 96,7% de acurácia em relação ao observado. Os autores 

sugeriram que para melhorar a acurácia do mapeamento das áreas inundáveis com imagens 

SAR, estas devem ser adquiridas no dia do pico da inundação. 

O mapeamento das áreas inundáveis pode ser inviabilizado, em virtude do pico do 

evento apresentar curta duração, geralmente havendo elevada nebulosidade associada, 

inclusive nos dias subseqüentes ao evento e, pela não passagem do sensor durante ou mesmo 

dias após o evento (ECKHARDT, 2008). 

Para áreas urbanas, Schult e Pinheiro (2003), em seus estudos, elaboraram cartas de 

inundação para o município de Blumenau utilizando um mapa planialtimétrico na escala de 

1:2.000, com curvas de nível de 1 em 1 metro e um mapa cadastral na escala 1:10.000. O 

método adotado em Blumenau consistiu em levantar as cotas de inundação das marcas 

observadas de uma enchente ocorrida em agosto de 1984 em 879 pontos da cidade. Os pontos 

escolhidos corresponderam aos cruzamentos de ruas, de maneira a cobrir toda a área sujeita à 

inundação. 

No rio Uruguai, no estado do RS foram desenvolvidos os mapas de inundação das 

cidades de: Marcelino Ramos, Porto Lucena, São Borja, Itaqui e Uruguaiana, realizado pelo 

Instituto de Pesquisas Hidráulicas da UFRGS (IPH, 1984). Essas cidades foram selecionadas 

porque dispunham de mapas topográficos urbanos e posto fluviométrico junto à cidade. Os 

referidos mapas urbanos foram elaborados e recomendadas medidas de zoneamento da 

ocupação urbana nas cidades, no entanto essas informações infelizmente não foram utilizadas 

pelas cidades. 

Normalmente a área de risco de inundação é definida pela cota correspondente a 100 

anos. As áreas atingidas em cada cidade são as seguintes: 

-Marcelino Ramos: A área urbana com risco de inundação representa uma faixa estreita 

dentro da cidade paralela ao rio, mas dentro dessa área está a estação ferroviária, que está 

dentro da faixa de risco entre 5 e 25 anos; 
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-Porto Lucena: a área atingida é pequena, mas no passado foi ocupada com um prédio da 

Receita Federal, abandonado e pequenas construções também abandonadas devido à 

freqüência das ocorrências, no entanto à medida que exista seqüência de anos de pequenas 

enchentes a população poderá voltar a ocupar essas áreas; 

-São Borja: A área de inundação de 100 anos envolve uma área que tem sido ocupada por 

população de baixa renda (existe uma Vila denominada de Flagelados); 

-Itaqui: A cidade é atingida na sua área central, na enchente de 1983, ficou próxima da 

prefeitura, portanto a cidade ocupou parte da área de risco;  

-Uruguaiana: Existem várias áreas da cidade desenvolvidas sobre a área de risco. A tendência 

é de agravamento dessa situação, principalmente se houverem anos secos seguidos de 

enchentes. Aqui também a parte mais atingida envolve a periferia com habitações de baixas 

rendas, mas a tendência é de maiores investimentos nas áreas de risco. 

Nas áreas rurais o impacto maior ocorre no trecho inferior da bacia, onde a topografia 

é mais suave e a extensão da área de inundação é maior. 

O sistema de alerta facilita as ações preventivas de isolamento ou retirada de 

pessoas e de bens das áreas sujeitas a inundações, bem como a adoção de desvios de 

tráfego. 

As ações de regulamentação do uso e ocupação do solo visam prevenir contra os 

fatores de ampliação dos deflúvios, representados pela impermeabilização intensiva da 

bacia de drenagem e pela ocupação das áreas ribeirinhas inundáveis, fatores estes que 

sobrecarregam a capacidade natural de armazenamento e o escoamento das calhas dos rios. 

Dentro de um planejamento consistente das ações de melhoria e controle dos 

sistemas de drenagem urbana, deve estar prevista uma combinação adequada de 

recursos humanos e materiais, e um balanceamento harmonioso entre medidas 

estruturais e não estruturais. Sem dúvida que em certos casos nos quais as soluções 

estruturais são inviáveis técnica ou economicamente, ou mesmo intempestivas, as 

medidas não estruturais, como, por exemplo, os sistemas de alerta, podem reduzir os 

danos esperados a curto prazo, dispondo-se de investimentos de pequena monta 

(CANHOLI, 2005). 

Assim como os trabalhos citados acima, este, busca levar a sociedade dos 

municípios estudados a delimitação das áreas sujeitas a inundações. A partir desse estudo é 

possível estabelecer um zoneamento e a respectiva regulamentação para construção, ou 

ainda para eventuais obras de proteção individuais a serem incluídas nas construções 

existentes. 



 

__________________________________________________________________________________ 
Risco a Inundação em Médio Curso do Rio Uruguai: um Estudo de Caso nos Municípios de Porto Lucena e São Borja 

78

CAPÍTULO III 
___________________________________________________________________________ 
 

3. O RIO URUGUAI E OS MUNICÍPIOS DE SÃO BORJA E PORTO LUCENA 

 

3.1. Bacia Hidrográfica do Rio Uruguai no RS 

 

A bacia hidrográfica do rio Uruguai ocupa uma área total de 365.000 km² (localização 

da bacia do rio Uruguai na bacia do rio da Prata) (ANEEL, 2007). A área pertencente à bacia 

dentro do território brasileiro chega a 174.612 km², sendo que 73% estão no Rio Grande do 

Sul e 27% em Santa Catarina. O rio Uruguai é o segundo sistema fluvial da bacia do rio da 

Prata em importância. 

Desde a confluência dos rios Pelotas e Canoas, a montante, até sua confluência com 

rio Paraná assume a direção Leste-Oeste, dividindo os estados do Rio Grande do Sul e Santa 

Catarina. Após a sua confluência com o rio Peperi-Guaçu, escoa na direção Sudoeste, 

servindo de fronteira política entre o Brasil e a Argentina. Após receber a afluência do rio 

Quaraí, que limita o Brasil e o Uruguai, na região Sudoeste do estado do Rio Grande do Sul, 

toma a direção Sul, onde tem o papel de limite internacional entre a Argentina e o Uruguai, 

até sua foz. 

De acordo com Justus (1990, apud BASSO, 2004), esse rio, como seus afluentes, 

caracteriza-se por estar muito encaixado a montante e formar meandros a jusante. A jusante 

de Porto Lucena, o rio Uruguai amplia seu vale, praticamente sem encaixamento, com feições 

que denotam significativa acumulação fluvial que aumenta em área em direção sul. 

A 100 km a jusante da confluência do rio Canoas, isto é, a partir da foz do rio do Peixe 

inicia-se o rio Uruguai propriamente dito. Nos seus primeiros 400 km o rio Uruguai apresenta 

uma declividade de 0,5 metros/km e atinge uma cota de 150 metros em relação ao nível do 

mar (foz do rio Peperi-Guaçu). Embora poucos, os dados de largura do leito menor indicam 

sua variação na faixa de 250 metros a 650 metros. 

O curso médio do rio Uruguai, até a localidade de Salto (Uruguai) abrange uma 

extensão aproximada de 570 km. Seu principal afluente pertencente à margem esquerda é o 

Ibicuí, por ocupar uma maior área. A largura do leito se amplia até 1200 metros em 

Uruguaiana e sua declividade se reduz para 0,10 metros/km (TUCCI, 1993). 

Os restantes 325 km representam o curso inferior do rio Uruguai. Nos últimos 350 km 

a navegação se verifica, no todo, para embarcação de 1,80 metros de calado e nos 190 km 
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finais para embarcações de grande porte, dado que a profundidade mínima aí verificada é de 

40 metros. No trecho francamente navegável (350 km) sua declividade média acha-se em 

torno de 3 cm/km (TUCCI, 1993). 

Esta bacia ainda está composta por outro rio, o Negro, que nasce das proximidades da 

cidade de Bagé. Com leito raso, esse rio escoa em direção ao território uruguaio 

desembocando no rio Tacuarembó, afluente da margem esquerda do rio Uruguai. 

Essa Região está subdividida em onze unidades hidrográficas11: Apuaê-Inhandava (U-

10), Passo Fundo (U-20), Turvo-Santa Rosa-Santo Cristo (U-30), Butuí-Icamaquâ (U-40), 

Ibicuí (U-50), Quarai (U-60), Santa Maria (U-70), Negro (U-80), Ijuí (U-90), Várzea (U-100) 

e Piratinim (U- 110), estas foram representadas na Figura 3.1. 

Conforme divisão estabelecida pela Base Física Territorial para o Plano Nacional de 

Recursos Hídricos – PNRH (Resolução Nº. 32, de 15 de outubro de 2003) a região 

hidrográfica do rio Uruguai, no Estado do Rio Grande do Sul foi dividida em quatro (4) sub-

bacias de nível 1, estas 4 sub-bacias foram subdivididas em 13 unidades, chamadas de sub-

bacias de nível 2, apresentada na listagem a seguir: 

Sub-bacia do rio Uruguai – Trecho Alto (denominada Sub-bacia do Uruguai Alto): 

-Sub-bacia do rio Canoas – SC; -Sub-bacia do rio do Peixe – SC; -Sub-bacia do rio Chapecó – 

SC; -Sub-bacia do rio Peperi-Guaçu/Antas - SC; -Sub-bacia do rio Apuaê/Inhandava – RS; 

-Sub-bacia do rio Passo Fundo/Várzea – RS; 

Sub-bacia do rio Uruguai – Trecho Médio (denominada Sub-bacia do Uruguai 

Médio): 

-Sub-bacia do rio Turvo/Santa Rosa/Santo Cristo – RS; -Sub-bacia do rio Ijuí – RS; -Sub-

bacia do rio Piratinim/Icamaquã – RS; -Sub-bacia do rio Quaraí – RS; 

Sub-bacia do rio Ibicuí: 

-Sub-bacia do rio Santa Maria – RS; -Sub-bacia do rio Ibicuí – RS; 

Sub-bacia do rio Negro: 

-Sub-bacia do rio Negro – RS; 

 

                                                 
11 O artigo 171 da Constituição Estadual estabeleceu um modelo sistêmico para o gestão das águas do Rio 
Grande do Sul, no qual a bacia hidrográfica foi definida como unidade básica de planejamento e gestão. A Lei 
10.350/1994 regulamentou este artigo e estabeleceu, para cada bacia do Estado, a formação de um comitê de 
gerenciamento, o comitê de bacia. 
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3.1.1. Características Climáticas 

 

De acordo com a classificação de Köeppen as unidades hidrográficas, apresentam o 

clima predominante do tipo “Cf”, ou seja, temperado chuvoso de ambiente úmido. Dentro 

deste tipo geral, distingue-se a classe “Cfb”, que corresponde a um clima considerado frio 

(regiões mais elevadas das serras), com temperatura média anual inferior a 18º C e a média do 

mês mais quente entre 18º C e 22º C e o “Cfa”, que corresponde a um clima subtropical, 

úmido de estiagem. As temperaturas do mês mais quente são superiores a 22º C e a do mês 

menos quente varia entre 3 e 18º C. 

Conforme o Atlas Eólico do Rio Grande do Sul (CAMARGO, 2002) verifica-se que as 

sub-bacias apresentam amplitude térmica anual alta, atingindo temperatura no entorno ou 

abaixo de 0°C durante o inverno, e dias quentes (>30°C) e úmidos durante o verão. A região 

mais fria naturalmente está situada nas maiores altitudes dos campos do alto da serra enquanto 

a região mais quente esta no extremo Oeste do Estado. 

Em relação às precipitações ocorridas na região Sul do Brasil, estas podem ser 

descritas como bem distribuídas, possuindo altos totais anuais, que variam entre 1250 mm e 

2100 mm (NIMER, 1989). As flutuações entre as bacias hidrográficas do rio Uruguai são de 

pequena magnitude, podendo-se notar uma tendência a índices de precipitação anuais 

crescentes no sentido Sul – Norte. 

A variabilidade do regime de chuvas nas Sub-bacias Hidrográficas do rio Uruguai 

constitui a principal característica (Figura 3.2). Em 25 anos amostrados12 de 1980 – 2005, 

verificou-se que o ano que possuiu maiores índices de precipitação foi 1992, somando-se 

3.225,2 mm na estação pluviométrica de Erechim, resultando em uma variação positiva em 

relação à média histórica dessa estação, de 39,7%. Em contrapartida, a menor precipitação 

observada no período foi no ano de 1988, com um total anual de 693,2 milímetros na estação 

pluviométrica de Quaraí, com desvio negativo de 54,27% em relação à média histórica da 

estação. Assim, a amplitude máxima calculada para a área e a série analisada, é de 2.532 

milímetros. 

A análise da série anual de cada uma das Estações permitiu identificar uma baixa 

variabilidade entre quatro das seis Estações trabalhadas, com o Desvio Padrão (DP) variando 

de 353,27 mm de chuva em Uruguaiana a 396,90 mm em Ijuí. Já em duas outras Estações, a 

                                                 
12 Utilizamos séries anuais e mensais de dados pluviométricos das Estações meteorológicas de Uruguaiana, Ijuí, 
Erechim, Quaraí, São Borja e Santa Rosa, provenientes da FEPAGRO – RS. 
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maior variabilidade na distribuição anual das chuvas permitiu identificar um DP que 

ultrapassa os 400 mm, como é o caso de Quaraí (468,3mm) e Erechim (571,03mm). 

 

 

 

Desvios semelhantes a esses não são raros, especialmente considerando a grande 

ciclicidade do regime pluviométrico na área, que define uma alternância de desvios positivos 

em seqüências não superiores há três anos consecutivos. 
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 Três Estações (São Borja, Ijuí e Quaraí) apresentaram apenas dois anos de 

excepcionalidade positiva dentre os vinte e cinco anos analisados na série. Já as Estações de 

Uruguaiana e Erechim, apresentaram cinco anos chuvosos. 

 Em relação às médias mensais (Figura 3.3) as Sub-bacias Hidrográficas do rio Uruguai 

apresentaram um regime de chuvas concentradas no período Outono-Primavera. Enquanto 

que os períodos mais secos ficaram concentrados no Inverno (Julho e Agosto). 
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3.1.2. Características Geomorfológicas 
 

De maneira geral, nas sub-bacias hidrográficas do rio Uruguai podem ser 

individualizados três domínios morfoesculturais, a partir das características geológicas, 

estruturais e do modelado da superfície: o Escudo Sul-rio-grandense, formado de rochas 

cristalinas do Pré-cambriano; a Depressão Periférica, formada de rochas sedimentares da 

Bacia do Paraná e o Planalto Meridional, formado de rochas vulcânicas. 

Uma análise mais detalhada dos compartimentos geomorfológicos na região 

hidrográfica do rio Uruguai no Brasil é apresentada pelo RADAM/IBGE (2003), mostrado no 

Quadro 3.1 e Figura 3.4. 

 

Quadro 3.1: Compartimentos e Unidades Geomorfológicas. 
Compartimento Unidade Geomorfológica 

Planalto Central – Oriental de SC Planalto de Lages 

Planalto das Araucárias 

• Planalto Campos Gerais 
• Planalto Dissecado dos rios Iguaçu-

Uruguai 
• Serra Geral 

• Patamares da Serra Geral 

Planalto das Missões Planalto das Missões 

Planalto da Campanha Planalto da Campanha 

Depressão Central Gaúcha Depressão dos rios Ibicuí – Negro 

Planalto Sul Riograndense 
• Planaltos residuais Canguçu – Caçapava 

do Sul 
• Planalto rebaixado marginal 

Planície Continental Planície alúvio – coluvionar 
 

A unidade geomorfológica Planalto de Lages representa um degrau entre os Patamares 

do Alto Rio Itajaí, fora da Bacia do Rio Uruguai, e o Planalto das Araucárias. Dispondo-se em 

forma de um grande anfiteatro em relação a esse último compartimento. O contato entre os 

dois planaltos é feito por um escarpamento que corresponde a cuesta da Serra Geral, com 

frente voltada para o Planalto de Lages e tendo o Planalto das Araucárias como reverso. 

O Planalto das Araucárias, presente na porção norte da Bacia, é caracterizado por 

altitudes elevadas chegando a 1800 metros com diferentes graus de dissecação, o que justifica 

sua subdivisão, em quatro unidades geomorfológicas. 

O Planalto dos Campos Gerais é distribuído em blocos descontínuos de relevo mais 

elevados, com fraca dissecação, cuja vegetação natural era composta originalmente por 

campos e capões. 

O Planalto Dissecado dos Rios Iguaçu - Uruguai contorna, praticamente, todos os 

setores do Planalto dos Campos Gerais. É caracterizado por apresentar um relevo muito 
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dissecado, com vales profundos e encostas em patamares. Apresenta altitudes que ultrapassam 

1.000 metros na borda leste, decaindo gradualmente para oeste, atingindo a cota de 400 

metros junto ao vale do rio Peperi - Guaçu. Na porção oeste, caracteriza-se por um relevo 

relativamente plano e conservado, contendo topos em formas colinosas e vales alargados de 

fundo chato. Na porção leste da unidade, e junto às maiores drenagens, ocorrem formas de 

dissecação diferencial, traduzidas por profundos entalhes fluviais que se apresentam 

embutidos em linhas estruturais. 

As unidades Serra Geral e Patamares da Serra Geral representam os terminais abruptos 

do Planalto dos Campos Gerais e do Planalto das Missões nas suas bordas voltadas para o sul. 

Os Patamares da Serra Geral correspondem a terminais rebaixados em continuidade à unidade 

Serra Geral, associam-se a ocorrência de morros testemunhos dispersos, representando o 

recuo da linha da escarpa. 

O Planalto das Missões ocupa a porção Central da Bacia do Rio Uruguai, entre o 

Planalto das Araucárias ao norte e o Planalto da Campanha a sudoeste. As formas de relevo 

são bastante homogêneas retratadas de modo geral por colinas suaves, bem arredondadas, 

regionalmente conhecidas por coxilhas. O Planalto das Missões tem altitudes variáveis de 500 

a 200 metros.  

O Planalto da Campanha define a região geográfica a sudoeste do Estado do Rio 

Grande do Sul, caracterizada, de modo geral, por uma área relativamente plana e coberta por 

vegetação campestre, as altitudes são bastante baixas entre 100 e 200 metros.  

A Depressão Central Gaúcha constitui-se numa área baixa, interplanáltica, na borda da 

Bacia Sedimentar do Paraná. Os processos erosivos esculpiram colinas alongadas nas rochas 

sedimentares, que também são classificadas como coxilhas, como as colinas do Planalto das 

Missões esculpidas sobre basaltos. A porção da Depressão correspondente à área denominada 

Depressão dos rios Ibicuí – Negro. 

O compartimento geomorfológico Planalto Sul Riograndense é à área de ocorrência do 

conhecido Escudo Sul Riograndense, onde ocorrem os relevos dissecados em formas de 

colinas. As áreas mais elevadas correspondem aos Planaltos Residuais Canguçu - Caçapava 

do Sul e as mais baixas ao Planalto Rebaixado Marginal.  

A Planície Alúvio - Coluvionar corresponde aos terrenos com deposição de 

sedimentos inconsolidados nas margens dos rios. 



48°0'0"W

48°0'0"W

50°0'0"W

50°0'0"W

52°0'0"W

52°0'0"W

54°0'0"W

54°0'0"W

56°0'0"W

56°0'0"W

58°0'0"W

58°0'0"W
2
6

°0
'0

"S

2
6

°0
'0

"S

2
8

°0
'0

"S

2
8

°0
'0

"S

3
0

°0
'0

"S

3
0

°0
'0

"S

0 50 100 150 20025

km

Rio Grande do Sul

Argentina

Uruguai

Santa Catarina

LEGENDA

Limite dos Estados

Recursos Hídricos

Planalto Campos Gerais

Planaltos Dissecados dos Rios Iguaçu-Uruguai

Serra Geral

Patamares da Serra Geral

Planalto de Lages

Planalto das Missões

Planalto do Campanha

Depressaõ dos Rios Ibicuí - Negro

Planaltos Residuais Canguçu - Caçapava do Sul

Planalto Rebaixado Marginal

Planície Alúvio - Coluvionar

Reservatório Fonte: RADAM/IBGE (2003).

PÓS GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA

RIO GRANDE DO SUL

MAPA GEOMORFOLÓGICO
3.4

Figura

Escala:
Indicada

ASSUNTO

JAN/2010

DataDiscriminação

EMISSÃO INICIAL01

Revisão

RISCO A INUNDAÇÃO EM MÉDIO CURSO DO RIO URUGUAI:
UM ESTUDO DE CASO NOS MUNICÍPIOS DE PORTO LUCENA E SÃO BORJA

Sistema Geodésico 
South American

Projeção Polyconic
Datum SAD 69

¯



 

__________________________________________________________________________________ 
Risco a Inundação em Médio Curso do Rio Uruguai: um Estudo de Caso nos Municípios de Porto Lucena e São Borja 

87

3.1.3. Características Sociais e Econômicas 

 

A região hidrográfica do rio Uruguai teve dois momentos de apropriação efetiva das 

terras, a primeira ocorreu na década de 1820 com a ocupação dos campos nativos e a 

formação das estâncias pastoris (latifúndios). Essa forma de distribuição caracterizou a região 

dos campos e deram origem a uma sociedade latifundiária, patriarcal e hierárquica de 

senhores, peões e escravos (SOUZA, 2000). 

Entre 1824 a 1875, chegaram os primeiros imigrantes alemães e italianos que se 

estabeleceram na encosta superior da serra nordeste e pelos vales dos rios próximos. Iniciou-

se então a ocupação das áreas acidentadas, cobertas por matas e desprezadas pelos criadores 

de gado. 

Em 1920, o processo de ocupação das terras do Rio Grande do Sul estava consolidado. 

Conforme destaca Souza (2000), as condições históricas de ocupação geraram duas regiões 

diferenciadas quanto ao uso do solo, estrutura fundiária e quanto à divisão político 

administrativa. A região norte, ocupada por colonos (principalmente imigrantes), caracteriza-

se por pequenos municípios e pela pequena propriedade onde se desenvolveu a agricultura 

familiar. 

Por outro lado, a região sul, que é composta de grandes municípios, grandes 

propriedades, pelo desenvolvimento da pecuária como principal atividade e dos produtos 

derivados dela. 

Assim, a distribuição dos municípios as margens do rio Uruguai de jusante para 

montante, são os de menor área localizados mais a montante e os de maior à jusante (Figura 

3.5), diferença que ocorre nos municípios de Porto Lucena (menor área) e São Borja (maior 

área). 
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3.2. Municípios Estudados Localizados na Margem Esquerda do Rio Uruguai 
 

3.2.1. Município de São Borja 
 

É sem contestação, um dos núcleos habitacionais permanentes mais antigo do 

território riograndense. Localizaram a cidade em local alto, afastado das margens do rio 

Uruguai, para evitar a ocorrência de inundações. Embora tenha sido elevada à condição de 

município somente em 1833, São Borja foi fundada (e povoada ininterruptamente) desde 

168213. Quando fundada, pertencia aos domínios espanhóis, os portugueses somente se 

estabeleceram na região que compreende o estado por volta de 1737, onde hoje se situa o 

município de Rio Grande. 

O município de São Borja (Figura 3.6) possui uma população de 64.869 habitantes, de 

acordo com os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, ano base 2007, 

distribuídos em uma área de 3.371,051 Km² e densidade populacional de 19,22 hab/Km². A 

População urbana é de 57.228 habitantes (88,74%) e a rural é de 7.592 habitantes (11,71%). 

 

 
Figura 3.6: Vista da cidade de São Borja 

Fonte: www.saoborja.rs.gov.br, 2010. 
 

Na distribuição da população conforme os grupos etários verifica-se que 

aproximadamente 39,0% da população têm até 19 anos de idade e que 30,0% têm entre 20 e 

39 anos de idade e 31,0% têm mais de 40 anos de idade. As faixas etárias do município são 

apresentadas no Gráfico 3.1. 

 

                                                 
13 Quando os jesuítas das missões orientais retornaram em 1682 e fundaram o povo de São Francisco de Borja, 
daí o nome, que, abrigando a população indígena das regiões situadas entre o Icamaquã e o Butuí, bem como o 
da margem Argentina, chegou a possuir quase 4000 habitantes (PREFEITURA MUNICICPAL). 
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Gráfico 
Fonte: IBGE, Resultados da Amostra do Censo Demográfico 200

 

Em meados do século XX a lavoura de arroz então inexpressiva, toma impulso 
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Gráfico 3.3. 

 

25 a 29 anos;   4 812; 

30 a 39 anos;   9 658; 

40 a 49 anos;   7 937; 50 a 59 anos;   5 540; 
9%

60 a 64 anos;   2 031; 
3%

65 a 69 anos;   1 633; 
3%

70 a 74 anos;   1 092; 
2%

75 a 79 anos;    825; 

__________________________________________________________________________________
a Inundação em Médio Curso do Rio Uruguai: um Estudo de Caso nos Municípios de Porto Lucena e São Borja

Gráfico 3.1: Distribuição da população conforme faixa etária.
Fonte: IBGE, Resultados da Amostra do Censo Demográfico 200

Em meados do século XX a lavoura de arroz então inexpressiva, toma impulso 

ocupando áreas de várzea e banhados nas margens do rio Uruguai. Hoje 

área plantada de mais de 45 000 hectares (Quadro 3.2), seguido pelo de soja e trigo

, entretanto, somente o arroz tem representatividade na produção estadual, sendo o 

segundo em área colhida no Estado. 

Quadro 3.2: Produção de Arroz 2008. 

Arroz (em casca) - área plantada 45 320 hectar

Arroz (em casca) - área colhida 45 320 hectare

Arroz (em casca) - quantidade produzida 331 742 tonelada

Arroz (em casca) - rendimento médio 7 319 kg/hectare

Arroz (em casca) - valor da produção 166 289 mil reais

Fonte: IBGE, Produção Agrícola Municipal 2008. 

Na pecuária destacam-se os rebanhos bovino, ovino e aves que representam 
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faixa etária. 

Fonte: IBGE, Resultados da Amostra do Censo Demográfico 2007. 
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Fonte:
 

Fonte: IBGE, Produção da Pecuária Municipal 2007.
 

3.2.2. Município de Porto Lucena
 

Nas encostas do rio Uruguai começou a partir do ano de 1900

núcleo populacional. Este núcleo surgiu, primordialmente, em função das atividades 

comerciais que eram exercidas via Uruguai.

A comercialização da erva
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A denominação “PORTO LUCENA” está ligada ao primeiro morador da localidade. A

tradição oral assegura que na época do desbravamento da área existia aí um habitante, de 

descendência indígena, conhecido como o Índio 

época, quando atingiam esta

“vamos atracar no porto do Lucena”. Isto

município. 
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Gráfico 3.2: Produção Agrícola de São Borja. 
Fonte: IBGE, Produção Agrícola Municipal 2008. 

Gráfico 3.3: Produção Pecuária de São Borja. 
Fonte: IBGE, Produção da Pecuária Municipal 2007. 
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A colonização projetada sobre o atual território do município foi decorrente das levas 

de imigrantes que se expandiam a partir dos núcleos coloniais de Cerro Largo, Guarani e, 

posteriormente, Campina das Missões. Por outro lado, pessoas provindas da República 

Argentina fixaram-se nesta zona limítrofe. O maior afluxo de colonos deu-se, no entanto, a 

partir do final da década de XX. Eram, em geral, colonos de descendência polonesa, italiana e 

alemã. 

 Com o crescimento demográfico, o desenvolvimento sócio-econômico e os 

movimentos emancipacionistas paralelos ocorridos na região, nasceu também aqui o desejo de 

emancipação político-administrativa. Diante disso, pela Lei Estadual nº 2.665, Porto Lucena 

foi reconhecido município autônomo no dia 06 de agosto de 1955. 

O município de Porto Lucena têm em sua história um período de 21 anos (1964-1985) 

de Área de Segurança Nacional, onde os Prefeitos eram nomeados pela capital do Estado, 

sendo que o povo tinha apenas o direito de eleger seus vereadores. 

O município (Figura 3.7) possui uma área de 250.078 km² e uma população estimada 

em 2007 de 6398 habitantes (IBGE, 2000). A população que vive na área urbana é de 37,76% 

e a que reside na área rural é de 62,24%. Seu Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é de 

0.747 segundo o Atlas de Desenvolvimento Humano/PNUD (2000).  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.7: Vista aérea de Porto Lucena. 
Fonte: http://www.portolucena.rs.gov.br/, 
janeiro de 2010 

 

Na distribuição da população, conforme os grupos etários (Gráfico 3.4) observa-se que 

a população de São Borja é mais jovem que a de Porto Lucena. Pois, somente 32,0% da 

população têm até 19 anos de idade. O mesmo ocorre para o grupo seguinte, ou seja, a 

população entre 20 e 39 anos de idade, corresponde a 26% do total e em São Borja a 30%. Já, 

as pessoas com mais de 40 anos de idade em Porto Lucena perfazem 43% do total, enquanto 

em São Borja são 31% do total. 
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Gráfico 
Fonte: IBGE, Resultados da Amostra do Censo Dem
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Gráfico 3.4: Distribuição da população conforme faixa etária.
Fonte: IBGE, Resultados da Amostra do Censo Demográfico 200

presenta um perfil econômico agropecuário, com pequenas propriedades 

rurais em regime familiar, sendo a principal receita do município, amparada pelas atividades 

comerciais e por pequenas empresas prestadoras de serviço. Hoje se destaca 

.367 hectares, possuindo a produção de soja e 

Gráfico 3.5: Produção Agrícola de Porto Lucena. 
Fonte: IBGE, Produção Agrícola Municipal 2008. 
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: Distribuição da população conforme faixa etária. 

ográfico 2007. 
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Fonte: IBGE, Produção da Pecuária Municipal 2007.
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Gráfico 3.6: Produção Pecuária de Porto Lucena. 
Fonte: IBGE, Produção da Pecuária Municipal 2007. 
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CAPÍTULO IV 
___________________________________________________________________________ 

 
4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Neste capítulo são apresentadas as técnicas e métodos adotados na elaboração do 

zoneamento de risco a inundação nos municípios de Porto Lucena e São Borja. Também foi 

verificada a precipitação em cada evento de inundação, e, a distribuição dos eventos por ano, 

por estações do ano e em relação ao fenômeno El Niño. 

Visando a melhor compreensão dos procedimentos metodológicos adotados nesta 

dissertação, optou-se por uma estruturação em três etapas de trabalho, de acordo com o nível 

de detalhamento dos mapeamento e seus respectivos objetivos. 

 

4.1. ETAPA I: Levantamento de Materiais 

 

Nesta etapa, foi realizado o levantamento bibliográfico referente ao tema em questão e 

de informações básicas já produzidas sobre o lugar de interesse da pesquisa. Também foram 

obtidos os dados das ocorrências de inundações nos municípios estudados, no período 

compreendido entre os anos de 1980 a 2009, levantamento de material cartográfico disponível 

(cartas topográficas, aerofotos, cartas temáticas, imagens de satélite), bem como dados 

pluviométricos e fluviométricos. 

 

4.1.1. Levantamento Bibliográfico e Informações Básicas sobre a Área de Estudo 

 

No levantamento de estudos de cunho teórico e técnico, buscaram-se informações 

sobre os principais conceitos relacionados ao tema, como inundações, desastre natural, 

vulnerabilidade e risco, e, sobre as classificações mais amplamente utilizadas. Ressalta-se 

também as reflexões referentes à geomorfologia fluvial, planícies de inundação, clima, usos e 

ocupações e as conseqüências resultantes. 

A definição de inundação foi pesquisada em diversas bibliografias, entretanto, foram 

utilizados como base deste trabalho os parâmetros e definições publicados nos manuais da 

Defesa Civil tendo como organizador Castro (2003). 

Definidas as matrizes teóricas e metodológicas, no segundo momento do levantamento 

bibliográfico buscaram-se informações básicas e materiais cartográficos existentes sobre a 

região hidrográfica do rio Uruguai no Rio Grande do Sul e nos municípios estudados. 
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4.1.2. Levantamento de Ocorrência de Inundações 

 

O levantamento dos dados referentes à ocorrência de inundações graduais foi 

embasado no trabalho realizado por Reckziegel (2007), a qual realizou levantamentos entre 

1980 a 2005, utilizando duas fontes de dados para os 26 anos analisados: Diário Oficial e 

informações na imprensa escrita. 

Os dados legais referem-se aos decretos de Situação de Emergência e de Estado de 

Calamidade Pública, tendo sido levantados junto à Defesa Civil do Estado no Rio Grande do 

Sul e nas publicações do Diário Oficial do Estado. O veículo de imprensa escolhido foi o 

jornal Zero Hora, no qual foram levantadas as reportagens que continham alguma notícia a 

respeito da ocorrência de inundações. 

Reckziegel (2007) explica que os dados levantados junto ao banco de dados da Defesa 

Civil do Estado correspondem aos eventos ocorridos entre os anos de 1991 e 2005. Como a 

Defesa Civil não dispõem de informações sobre a ocorrência de eventos adversos e a 

homologação de decretos de Situação de Emergência e de Estado de Calamidade Pública 

anteriores ao ano de 1991, o levantamento dos decretos homologados no período de 1980 a 

1990 foi realizado no Diário Oficial e na Coletânea de Leis e Decretos, disponíveis na 

Biblioteca do Tribunal de Justiça do Estado.  

A coleta de informações junto à imprensa foi realizada com o objetivo de 

complementar os dados referentes à ocorrência de inundações. Isto porque os dados 

disponíveis na Defesa Civil e levantados no Diário Oficial do Estado dizem respeito apenas 

aos desastres acompanhados de decretos de Situação de Emergência ou de Estado de 

Calamidade Pública, excetuando-se aqueles em que os municípios tiveram condições de arcar 

com os danos. 

A escolha do jornal Zero Hora como fonte de informação deve-se à maior facilidade 

de obtenção dos dados, devido à boa organização de seu acervo. Nele foram levantadas todas 

as reportagens que continham alguma notícia referente à ocorrência de algum 

desastre/acidente no estado durante o período analisado. Ressalta-se que o jornal Zero Hora já 

se encontra on-line no site <www.zerohora.com.br>. 

As ocorrências entre 2006 e 2009 foram levantadas junto ao banco de dados da Defesa 

Civil do Estado que se encontra no site da mesma <www.defesacivil.rs.gov.br>. 
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Os dados coletados nas reportagens e junto da Defesa Civil foram: a data de 

ocorrência do evento; o(s) município(s) atingido(s); a extensão dos danos, se houver, e as 

cotas atingidas pelo rio Uruguai nos municípios estudados. 

 

4.1.3. Levantamento dos Dados Pluviométricos 
 

Foram levantados dados anuais, mensais e diários de precipitação de quatro Estações 

meteorológicas, São Borja, Santa Rosa, Erechim e Ijuí (Figura 4.1), pertencentes à rede da 

Fundação Estadual de Pesquisa Agropecuária – FEPAGRO, disponibilizados na própria 

Fundação através de meio digital (CD). Também foram coletados dados diários junto a 

Agência Nacional das Águas – ANA, de Palmeira das Missões, Porto Lucena, e Palmitos. 

Estes dados estão disponíveis no site da ANA (www.ana.gov.br).  

 

 

 



 

__________________________________________________________________________________ 
Risco a Inundação em Médio Curso do Rio Uruguai: um Estudo de Caso nos Municípios de Porto Lucena e São Borja 

98

Ressalta-se, que em função da rede de monitoramento meteorológico não cobrir 

completamente o território brasileiro, e em especial o Rio Grande do Sul, considerar-se-á 

estas Estações pluviométricas, por possuirem uma série histórica de dados compatível com a 

série histórica utilizada nesta pesquisa (1980-2009). 

 

4.1.4. Levantamento de Dados Cartográficos e Imagens de Satélite 

 

O material cartográfico utilizado consiste na base cartográfica da Diretoria do Serviço 

Geográfico do Exército na escala 1:50.000 e na escala 1:250.000 de todo o Rio Grande do 

Sul, e nas curvas de nível de um metro de eqüidistância das áreas urbanas. 

Os recortes de imagens QuickBird derivadas do software Google Earth™ foram 

baixadas do Google Earth-Pró 2010, e as imagens LANDSAT
14 foram disponibilizadas pelo 

INPE (www.inpe.br), as selecionadas para serem classificadas na ocorrência de inundações 

são: WRS 225/080 de 08/06/1990, WRS 2240/080 de 18/09/1989 e WRS 224/079 de 

18/09/1989. 

As imagens SRTM
15

 foram adquiridas gratuitamente, através da EMBRAPA 

(www.embrapa.br), pode-se também obtê-las da NASA/USGS (United States Geological 

Survey). 

 

4.1.5. Levantamento dos Dados Fluviométricos 

 

 Os dados fluviométricos foram obtidos na Agência Nacional das Águas – ANA, 

disponíveis no site da ANA (www.ana.gov.br), onde foram levantados dados diários de vazão 

e cotas. A série histórica da estação Porto Lucena, localizada neste município, apresenta 

dados desde 1949 e a da estação de Passo São Borja, localizada em São Borja desde 1940. A 

Figura 4.2 mostra a localização das Estações. 

 

                                                 
14 O satélite Landsat 5 foi colocado em órbita em 1° de março de 1984 fazendo parte do programa espacial da 
National Aeronautics and Space Administration (NASA). Sua órbita é heliosíncrone, ou seja, sincronizada com o 
sol, passando na mesma hora (09:45 am) em qualquer ponto observado na Terra. Encontra-se a uma altitude de 
705 Km e conclui 14 voltas por dia, entorno da Terra. Sua resolução temporal de imageamento é de 16 dias e a 
área abrangida é uma faixa de 185 km, recortada em cenas de 185 km x 185 km . Nele está acoplado o sensor 
Thematic Mapper (TM) que captura dados em 7 bandas espectrais. 
15 Os dados SRTM, por meio da interferometria, que compara duas imagens de radar tomadas de pontos 
diferentes, formam uma imagem de altitudes de pontos da superfície terrestre visando à geração de um modelo 
digital de elevação da Terra (ESTEIO, 2007). Na missão SRTM foram usadas duas antenas receptoras SAR, 
bandas C e X (C/XBand Synthetic Aperture Radar), com as quais foram gerarados modelos tridimensionais com 
amplitude de 90 metros (SILVA e SANTOS, 2007). 
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4.2. ETAPA II: Processamento e Relação entre os Dados 

 

Nesta etapa ocorreu a inter-relação técnica – científica das informações coletadas na 

fase anterior, foram gerados os documentos tais como tabelas, gráficos e mapas temáticos. 

Conforme Ross (1990), nesse momento se conhece o mecanismo de determinado fenômeno e 

se estabelece parâmetros que possibilitem a sua explicação. 

 

4.2.1. Ocorrência de Inundações 

 

Primeiramente foi avaliada cada inundação conforme os dados referentes ao 

levantamento dos desastres desencadeados por eventos naturais adversos no Estado do Rio 

Grande do Sul realizado por Reckziegel (2007), assim, foram registrados 34 eventos de 
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inundações graduais. Nos dados registrados pela Defesa Civil entre 2006 a 2009, foram 

encontradas 4 ocorrências. Posteriormente foram feitas as análises climatológicas conforme a 

distribuição das inundações por ano, por estações do ano, em relação ao fenômeno El Niño e 

por último foi verificado a variabilidade de frequência e intensidade de chuvas diárias. 

 

4.2.2. Análise da Variabilidade Pluviométrica 

 

A análise das precipitações das Estações meteorológicas para os municípios atingidos 

em cada ocorrência, foram realizadas observando primeiramente a abrangência do evento e 

posteriormente a quantidade de chuvas nas Estações pluviométricas significativas. 

Este procedimento permitiu o agrupamento das informações por evento e por 

município, facilitando análises individuais para cada ocorrência. Dessa forma, foi possível 

realizar relações entre os dados obtidos. Para auxiliar a realização deste procedimento, foi 

utilizado o software Microsoft Excel 2007. 

A análise diária da precipitação também envolveu o cálculo da participação de cada 

classe diária de intensidade, visualizadas no quadro 4.1. 

 

Quadro 4.1: Classes de intensidade. 
Classes Milímetros de Chuva 

1 0,2 – 10 

2 10,1 – 50 

3 50,1 – 100 

4 > 100 
 

 As chuvas da classe 1, segundo Miranda (1992) e Figueiró (2005) são caracterizadas 

como os menores índices, sendo praticamente toda interceptada e armazenada pela vegetação 

e devolvida à atmosfera por evaporação, não sendo importantes para os eventos de inundação. 

 As chuvas da classe 2 são caracterizadas como intermediárias, sendo responsáveis pela 

recarga dos mananciais a partir da água de infiltração (FIGUEIRÓ, 2005), quando são 

combinadas com as chuvas de classes 3 e 4 podem ser potencializadoras à ocorrência de 

inundações. 

 As chuvas maiores estão representadas nas classes 3 e 4, representando os eventos de 

baixa freqüência e alta intensidade, indicadas como as maiores causadoras de inundações 

(DEHN e BUMA, 1999) e que pouco contribuem para a manutenção da estabilidade 

hidrológica do geoecossistema, uma vez que o volume de água produzido é rapidamente 

perdido pelo sistema na forma de escoamento superficial e subsuperficial (FIGUEIRÓ, 2005). 



 

__________________________________________________________________________________ 
Risco a Inundação em Médio Curso do Rio Uruguai: um Estudo de Caso nos Municípios de Porto Lucena e São Borja 

101

 

4.2.3. Suscetibilidade Natural a Inundações 
 

A delimitação e análise das áreas suscetíveis a inundação foi realizada a partir da 

integração de parâmetros relativos ao relevo, rede de drenagem, unidades geomorfológicas e 

classificação de imagens de satélite. 

 -Altitude e Declividade: 

A organização do banco de dados para os mapas base (drenagem e curvas de nível) e 

temáticos foi realizada utilizando o software SPRING (Sistema para Processamento de 

Informações Georreferenciadas), desenvolvido pelo INPE (Instituto Nacional de Pesquisas 

Espaciais) e o software Arc GIS 9.2 (2006) desenvolvido pela ESRI. 

No processamento das imagens SRTM, a resolução espacial do pixel de 90 metros foi 

transformada para uma resolução de 15 metros e a partir dessa nova imagem foi obtido o 

modelo digital de elevação do terreno. Deste modelo de elevação foram gerados os mapas de 

altitude da região hidrográfica do rio Uruguai no RS e declividade dos municípios estudados. 

Para a elaboração do mapa de altitude foi utilizado um degrade de cores conforme o 

aumento da elevação, e, posteriormente foram realizados perfis altimétricos nas áreas urbanas 

de Norte-Sul e Oeste-Leste, para tais, foi utilizado o programa Global Mapper 9.0, disponível 

gratuitamente na internet. 

Para o mapa de declividade (elaborado no software SPRING) foram delimitadas três 

classes temáticas, considerando a legislação que rege as formas de uso e ocupação do solo. A 

classe inferior a 2%, são as áreas planas junto aos cursos d´água, e que foram consideradas 

suscetíveis a inundações. A classe de declividade correspondente entre 2 a 5%, que 

compreende as áreas favoráveis ao uso e ocupação, más, quando próximas a corpos d’água 

podem apresentar risco de inundação. A classe de declividade entre 5 e 12%, compreende as 

áreas que quando muito próximo aos rios encaixados podem ser inundadas pela elevação do 

nível do rio. A classe acima de 12% de declividade engloba as áreas que não oferecem 

nenhum risco as inundações. 

-Classificação das Imagens LANDSAT: 

Para os procedimentos realizados nas imagens foi utilizado o programa ENVI 4.5. Nas 

imagens LANDSAT foram aplicados procedimentos de realce como manipulação do 

histograma, operação aritmética, filtragem e Análise de Componentes Principais- ACP, para 

uma melhor interpretação visual. 
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Posteriormente, foram realizados: o georreferenciamento, o mosaico das imagens, 

aquisição das amostras de treinamento e texte e a classificação usando o algorítmo de máxima 

verossimilhança (MAXVER), salienta-se que foi classificada apenas a classe temática 

correspondente aos corpos de água. 

-Unidades Geomorfológicas: 

Para melhor detalhamento das áreas suscetíveis a inundações foi utilizado os 

compartimentos geomorfológicos na região hidrográfica do rio Uruguai no Brasil realizado 

pelo RADAM/IBGE (2003), apresentado no Capítulo III. A unidade geomorfológica que 

utilizamos para definir a suscetibilidade foi a Planície Alúvio - Coluvionar corresponde aos 

terrenos com deposição de sedimentos inconsolidados nas margens do rio Uruguai. 

 

4.2.4. Definição das Áreas e Graus de Perigo 
 

O mapeamento das áreas de perigo levou em consideração às áreas urbanas ocupadas 

dentro das áreas suscetíveis a inundação, delimitadas na fase anterior. A partir da linha de 

delimitação das áreas de perigo, realizou-se a classificação de graus de perigo, através do 

tempo de retorno das inundações, quantidade de eventos e trabalhos de campo. 

Nos trabalhos de campo obteu-se informações específicas sobre as inundações 

ocorridas, verificando as cotas altimétricas atingidas; realizou-se entrevistas com moradores 

locais buscando informações sobre os eventos; percorreu-se toda a área urbana com perigo 

dos municípios para analisar a paisagem e identificar possíveis fatores de influência sobre as 

inundações. 

Com estes critérios verificou-se a distância das edificações ao eixo da drenagem, 

logicamente considerando o raio de alcance do processo de inundação. Intrinsecamente neste 

critério há embutida a freqüência de ocorrência: fenômenos com maior raio de alcance estão 

associados a eventos de maior magnitude e de menor tempo de retorno em termos estatísticos 

tendo as chuvas como agente deflagrador do processo (Brasil, Ministério das Cidades, 

Instituto de Pesquisas Tecnológicas – IPT, 2007). 

Foi possível também obter o número de edificações afetadas por meio das imagens 

disponibilizadas pelo Google Earth™ e trabalhos de campo. A técnica da contagem em 

imagens de satélite e fotografias áreas foi embasada no trabalho de Reckziegel, Cristo e 

Robaina (2006), os quais usaram imagens e fotografias para contar as moradias em situação 

de risco geomorfológico associado à dinâmica fluvial na vila Urlândia (Santa Maria/RS). 
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4.2.4.1. Cálculo do Tempo de Retorno (TR) das Águas 

 

O tempo de retorno das inundações foi realizado por Tucci e Lopes em 1985, estes 

zonearam a planície de inundação de cinco cidades que margeiam o rio Uruguai (destas 

apenas verificaremos neste estudo São Borja e Porto Lucena) dividindo-a em 4 faixas: a - 

retorno de 2 a 3 anos; b: retorno de 3 a 5 anos; faixa c: retorno de cerca de 25 anos, e faixa d: 

retorno de 100 anos. 

Porém, visto que tenha transcorrido 25 anos, e ocorrem mudanças ao longo do rio 

Uruguai, foi realizado novamente os cálculos do Tempo de Retorno para os municípios de 

Porto Lucena e São Borja. Em campo foram levantadas as marcas históricas de algumas 

inundações através dos marcos colocados pelas prefeituras em diferentes locais da área 

urbana, bem como com as indicações de moradores e trabalhadores da região, para verificar 

em qual cota do terreno chegava os diferentes tempos de retorno das inundações. 

A organização e manipulação dos dados de cotas atingidas pelo rio Uruguai para a 

geração de resultados confiáveis constituiu-se em um processo complexo em virtude de dois 

fatores: o primeiro fator diz respeito às falhas e erros de leitura e o segundo está relacionado à 

maneira como essas séries são disponibilizadas (em bancos de dados, no formato Access, com 

dois níveis de consistência – brutos ou consistidos – contendo medidas discrepantes para uma 

mesma data). Ainda assim, pode-se afirmar que essas séries de cotas são consistentes, 

principalmente se comparadas com a maior parte das séries disponíveis no Brasil. 

O banco de dados foi visualizado no software Hidro 1.0.8, disponibilizado no sítio 

virtual da Agência Nacional de Águas (ANA), no portal HIDROWEB. Os dados foram 

exportados para o aplicativo Microsoft Office Excel 2007, onde foram organizadas as séries. 

Depois, foi realizada uma análise dos dados, no sentido de verificar o nível de 

consistência (dados brutos ou consistidos) mais adequado para cada uma das duas séries. Em 

todas, optou-se por trabalhar com os dados brutos, em virtude de estarem mais completos e 

livres de erros de interpretação (verificados, em algumas datas, nas séries consistidas). 

O cálculo do tempo de retorno (o período que decorre entre duas cheias de igual 

magnitude) se baseou em Christofoletti (1981), que compreende a seleção do evento de maior 

magnitude em cada ano da série histórica, o ordenamento dos eventos conforme a seqüência 

de magnitude (ranking) dos valores mais elevados para os menores e a aplicação da seguinte 

equação: 

TR �
� � 1

�
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Onde: TR é o tempo de retorno; N é o número total de eventos considerados na série; 

M é o número de ordem (ranking) que representa a posição da inundação na escala 

organizada. 

 

4.2.4.2. Espacialização das Áreas de Inundação por TR 

 

A apresentação do avanço da lâmina d’água foi feita com auxílio do software 

AutoCAD 2010. A projeção inicia-se com a simulação da lâmina d’água atingindo os 

menores tempos de retorno para os maiores. 

O método para modelagem tridimensional do relevo foi desenvolvido a partir das 

projeções de inundações, como o uso da computação gráfica tridimensional. O primeiro passo 

foi a organização das curvas topográficas de 1 para 1 metro das cidades com o software 

AutoCAD 2010. 

A seguir foi feito o ajuste dos objetos para a projeção tridimensional, a partir das 

curvas. Com o desenho ajustado, criou-se uma rotina LISP (linguagem de programação do 

software AutoCAD 2010). Esta rotina cria uma grade de pontos em uma área pré-determinada 

e a partir daí ela lê as cotas de cada ponto, este processo é feito quatro vezes pelo programa. 

Com base nas leituras obtidas, a rotina cria uma malha tridimensional que representa o 

relevo conforme as coordenadas encontradas. Em seguida é criada uma outra malha para 

representar a lâmina d´água de cada uma das cotas pré-estabelecidas. 

O passo final é a obtenção da poligonal resultante em cada cota de alagamento pré-

determinada. A partir desta etapa é feita a renderização da imagem para obtenção das fotos. 

 

4.2.4.3. Graus de Perigo 

 

Para os dois municípios foram individualizados graus de perigo com o mesmo TR, 

consideradando que o grau de alto perigo possui TR menor de 10 anos e representa a maioria 

dos eventos ocorridos, sendo maior que seis. Este valor (TR) foi escolhido pelo fato da área 

urbana de São Borja ser atingida atualmente somente por eventos acima de 3 anos de TR, e, 

Porto Lucena ser atingida a partir de TR > 10 anos, conforme dados obtidos em campo e com 

as espacializações das inundações, como também nas observações nos dados de Tucci e 

Lopes (1985). 

A faixa de perigo médio possui entre seis a dois eventos, com um TR entre 10 e 30 

anos. A terceira faixa, considerada de perigo baixo representa os eventos mais excepcionais, 
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ocorrendo uma ou duas vezes na série histórica analisada, possuindo tempo de retorno acima 

de 30 anos. Assim, os graus de perigo para Porto Lucena e São Borja podem ser 

caracterizados como mostra o Quadro 4.2. 

 

Quadro 4.2: Definição do grau de perigo para Porto Lucena e São Borja. 

Graus de 
Perigo 

Cor Definição Critérios 

Perigo III  Baixo Perigo 
-Áreas sujeitas à ocorrência de inundações com períodos de 

recorrência acima de 30 anos; 

- <2 eventos; 

Perigo II  Médio Perigo 
-Áreas sujeitas à ocorrência de inundações com períodos de 

recorrência entre 10 a 30 anos; 

- entre 6 – 2 eventos; 

Perigo I  Alto Perigo 

-Áreas sujeitas à ocorrência de inundações com períodos de 
recorrência de até 10 anos; 

-Registro de eventos decretados Situação de Emergência e 
de Estado de Calamidade Pública; 

- >6 eventos; 

 

4.2.5. Vulnerabilidade a Inundações 

 

 A partir da definição das classes de perigo a análise passou a ser das características das 

áreas antropizadas. Foram definidas as edificações conforme o padrão urbano, enquanto sua 

apresentação material visível aos olhos do observador. Para cada um dos tipos foi feita a 

estimativa sobre o número de residências e edificações para outros usos. 

A definição do padrão foi adaptado da metodologia adotada por Oliveira (2004) o qual 

definiu padrões urbanos Altos, Médios e Baixos para as habitações localizadas dentro da bacia 

do arroio Cadena (Santa Maria/RS). 

Dessa forma, o padrão alto corresponde aquelas edificações que foram construídas com 

técnicas de engenharia adequadas segundo as normas construtivas e apresentam material de 

boa qualidade em sua construção (edificações de alvenaria). O padrão urbano médio 

corresponde as casas de madeira que possuem uma base de alvenaria, normalmente as casas de 

madeiras são mais rápidas e fáceis para a construção, mais baratas e não necessitam de uma 

mão de obra especializada, e, a base de alvenaria faz com que a residência suporte mais o 

impacto das águas.  

Já o baixo padrão construtivo está vinculado às habitações que geralmente são auto-
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construídas por seus moradores e apresentam variados materiais em sua estrutura. Foram 

também consideradas algumas casas de madeiras que não possuem uma base de alvenaria, por 

possuirem uma fragilidade maior quando na ocorrência de inundações. 

O padrão função urbana foi definido com base na proposta de Robaina (1999), no qual 

se entende como função urbana as atividades vinculadas ao processo de produção econômica 

ou ao processo de reprodução das relações subjacentes à produção econômica. Assim 

diferentes padrões, acarretam diferentes demandas na dinâmica espacial da cidade. Utilizou-se 

para tal, a planta de zoneamento do Plano Diretor Municipal, trabalhos de campo e imagens 

de satélite QuickBird derivadas do software Google Earth™. 

Foi também verificado a quantidade de habitantes por setores censitários a partir dos 

dados de população do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE): Resultados do 

Universo do Censo Demográfico 2000 e 2007. Estes dados foram validados e analisados em 

trabalhos de campo, assim como a forma de ocupação do espaço, se foi de forma ordenada ou 

desordenada. 

As malhas viárias bem como as obras de engenharia são importantes para a prevenção 

de inundações e foram verificadas nos trabalhos de campo, imagens QuickBird e informações 

obtidas nos órgãos públicos. Após foram analisadas conforme suas condições de 

pavimentação ou não-pavimentação. 

Com todas essas informações realizou-se o cruzamento com as características de 

infraestruturas e número médio de habitantes por residências, obtendo-se classes de 

vulnerabilidade a inundações dos dois municípios. A matriz está apresentada no Quadro 4.3, a 

seguir. 

 Salienta-se que como Porto Lucena não possui os limites dos setores censitários a 

relação foi feita por aglomerados de edificações do setor Norte, Centro e Sul da área com 

perigo a inundações. 

 

Quadro 4.3: Matriz para o cálculo das classes de vulnerabilidade. 

Variáveis 

Sociais 

Número de habitantes afetados 

>36 16-35 5-15 

Condições de 

infraestrutura 

1 - Baixo 1 2 3 

2 - Médio 2 4 6 

3 - Alto 3 6 9 
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Conforme o quadro, a cor vermelha indica alta vulnerabilidade do sistema social frente 

ao processo de inundação, a cor laranja média vulnerabilidade e a cor verde baixa 

vulnerabilidade. 

 

4.2.6. Zoneamento de Risco a Inundações 

 

Nesta etapa da pesquisa realizou-se o zoneamento do risco a inundações nas áreas de 

perigo de São Borja e Porto Lucena a partir da analise integrada dos graus de perigo e classes 

de vulnerabilidade (Quadro 4.4). 

 

Quadro 4.4: Matriz para o cálculo do zoneamento de risco. 

Perigo x Vulnerabilidade 
Perigo 

1 - Alto 2 - Médio 3 - Baixo 

Vulnerabilidade 

1 - Alta 1 2 3 

2 - Média 2 4 6 

3 - Baixa 3 6 9 

 

 Assim como no cálculo da vulnerabilidade, para o risco a cor vermelha indica alto 

risco do sistema social frente ao processo de inundação, a cor laranja médio risco e a cor 

verde baixo risco. 

 

4.3. ETAPA III: Produtos Finais 
 

Os produtos finais segundo Ross (1990), podem ser representados na forma de 

gráficos ou de cartogramas síntese que traduzam da forma mais simples possível os produtos 

da pesquisa, possibilitando ao futuro usuário uma leitura fácil. Dessa forma, esta etapa 

também auxilia na aplicação do produto da pesquisa desenvolvida. 

Assim, os mapeamentos de suscetibilidade, perigo, vulnerabilidade e o zoneamento de 

risco a inundação nos municípios estudados juntamente com os gráficos de precipitação foram 

confeccionados para que as cidades possam planejar a ordenação o uso e ocupação do solo e o 

direcionamento das expansões urbanas. Além de facilitar a elaboração do Plano de Defesa 

Civil que estabelece as ações individuais e corretivas para minimizar perdas durante as 

inundações. A Figura 4.3 mostra de forma sintética os procedimentos metodológicos adotados 

nesta pesquisa. 



Figura 4.3: Fluxograma Metodológico.
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CAPÍTULO V 
___________________________________________________________________________ 
 

5. AS INUNDAÇÕES E SUAS RELAÇÕES CLIMÁTICAS 
 

Neste capítulo, são apresentadas as análises das ocorrências de inundações nos 

municípios, verificando as situações de emergência e calamidade pública. Posteriormente 

foram feitas as análises climatológicas conforme a distribuição das inundações nas estações 

do ano, em relação ao fenômeno El Niño e por último a análise da variabilidade de freqüência 

e intensidade de chuvas diárias que provocam esses fenômenos. 

 

5.1. Ocorrência de Inundação Gradual nos Municípios de São Borja e Porto Lucena 
 

Foram registradas, entre os anos de 1980 e 2009, 38 ocorrências de inundações 

graduais nos municípios estudados, localizados em médio curso do rio Uruguai no estado do 

Rio Grande do Sul (Quadro 5.1). O município de São Borja decretou 15 Situação de 

Emergência16 e 1 de Calamidade Pública e Porto Lucena 2 Situações de Emergência e 1 de 

Calamidade Pública. 

 

Quadro 5.1: Eventos de Inundação Gradual. 
Ano Mês Dias Analisados Municípios Atingidos 

1982 Julho 02 a 12 São Borja 

1983 Maio 01 a 11 Porto Lucena, São Borja (SE) 

1983 Junho 20 a 24 São Borja 

1983 Julho 01 a 16 Porto Lucena (SE), São Borja (SE) 

1984 Junho 01 a 06 São Borja 

1984 Agosto 31/Jul a 09 Porto Lucena, São Borja 

1984 Outubro 02 a 09 São Borja 

1986 Abril 01 a 09 São Borja 

1987 Abril 09 a 19 São Borja (SE) 

1987 Maio 06 a 15 São Borja, Porto Lucena 

1987 Julho 27 a 30 São Borja 

1989 Setembro 08 a 13 São Borja (SE), Porto Lucena 

1990 Abril 01 a 07 São Borja 

1990 Maio 27 a 31 Porto Lucena (SE), São Borja (SE) 

1990 Setembro 17 a 22 São Borja                 (continua) 

                                                 
16 A Situação de Emergência e o Estado de Calamidade Pública são duas possibilidades legais de exceção 
regulamentadas pelo Conselho Nacional de Defesa Civil desde 1999. No Brasil existe um manual para a 
decretação da Situação de Emergência e do Estado de Calamidade Pública que leva em conta critérios como a 
intensidade dos danos e o tamanho do prejuízo social e econômico sofrido pela região. Segundo a Secretaria 
Nacional de Defesa Civil, a Situação de Emergência e do Estado de Calamidade Pública devem ser decretadas 
considerando o impacto do desastre para a coletividade – não individualmente – e necessidades relacionadas com 
recursos humanos, materiais, institucionais e financeiros. 
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1990 Outubro 

1990 Novembro 

1992 Maio 

1992 Julho 

1993 Julho 

1994 Maio 

1994 Julho 

1994 Outubro 

1997 Agosto 

1997 Outubro 

1998 Fevereiro 

1998 Abril 

1998 Agosto 

2000 Outubro 

2002 Outubro 

2003 Dezembro 

2005 Maio 

2005 Junho 

2005 Outubro 

2007 Setembro 

2008 Outubro 

2009 Julho 

2009 Novembro 

     - (SE) – Decretou situação de emergência;
      - (CP) – Decretou situação de calamidade pública;
 

 Em relação aos registros de inundações

município que registrou maior número de eventos foi São Borja com 38 ocorrências, e Porto 

Lucena apenas oito eventos (Gráfico 

 

Gráfico 5.1: Eventos de inundação
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05 a 14 São Borja (SE)

03 a 12 São Borja 

21 a 28 São Borja (CP), Porto Lucena

28/Jun a 06 Porto Lucena, São Borja

01 a 10 São Borja (SE)

03 a 12 São Borja (SE)

01 a 08 São Borja 

13 a 20 São Borja 

01 a 07 São Borja 

07 a 16 São Borja (SE)

01 a 11 São Borja 

11 a 17 São Borja (SE)

12 a 27 São Borja 

09 a 16 São Borja 

05 a 12 São Borja (SE)

11 a 17 São Borja (SE)

14 a 21 São Borja 

11 a 17 São Borja (SE)

---- São Borja 

18 a 24 São Borja 

14 a 30 São Borja 

---- São Borja (SE)

1 a 16 São Borja (SE)

Decretou situação de emergência; 
Decretou situação de calamidade pública; 

Em relação aos registros de inundações graduais por município, percebe

município que registrou maior número de eventos foi São Borja com 38 ocorrências, e Porto 

oito eventos (Gráfico 5.1). 

Gráfico 5.1: Eventos de inundação gradual nos municípios estudados.
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O ano com maior numero de inundações foi 1990 com 

1983, 1984, 1987, 1994, 1998 e

2009 ocorreram dois eventos/ano,

 

Gráfico
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maior numero de inundações foi 1990 com cinco 

1998 e 2005 foram registrados 3 eventos/ano, em 

reram dois eventos/ano, e o restante registraram somente um evento

Gráfico 5.2: Distribuição anual da ocorrência de inundações.
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 eventos, nos anos de 

em 1982, 1992, 1997 e 

e o restante registraram somente um evento (Gráfico 5.2). 
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 Desse modo, as frentes polares, no

podem permanecer vários dias sobre o Rio Grande do Sul, elevando os índices pluviométricos 

em todo o Estado, especialmente no Planalto d

orográfico ao qual os sistemas atmosféricos são obrigados a elevar

localizadas as nascentes dos principais rios 

 

Gráfico
 

 Ainda, em função da Massa Polar Atlântica (MPA) estar com seu gradiente 

barométrico horizontal fortalecido, em alguns casos, seu deslocamento dá

atraída pelas temperaturas tropicais, empurrando a frente

também de forma rápida, podendo elevar repentinamente os índices pluviométricos, dado o 

tempo tempestuoso, e ao sofrer o efeito orográfico pelo rebordo do planalto, tais índices 

podem elevar-se ainda mais, gerando uma 

 Em alguns casos, o Anticiclone Tropical Atlântico (ATA) encontra

em relação ao Anticiclone Polar Atlântico (APA). Desse confronto, a frente pode recuar de 

latitudes mais baixas em direção ao Rio Grande do Sul (como Frente Quente)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

JAN FEV MAR

N
úm

er
o 

de
 E

ve
nt

os
 

_______________     _________________     ________________     _________________

Verão                       Outono                          Inverno                       Primavera
(1 evento)                 (14 eventos)                    (12 eventos)                (11 eventos)

__________________________________________________________________________________
a Inundação em Médio Curso do Rio Uruguai: um Estudo de Caso nos Municípios de Porto Lucena e São Borja

sse modo, as frentes polares, no caso de não avançar para latitudes mais baixas, 

podem permanecer vários dias sobre o Rio Grande do Sul, elevando os índices pluviométricos 

em todo o Estado, especialmente no Planalto da Bacia do Paraná, em função do efeito 

orográfico ao qual os sistemas atmosféricos são obrigados a elevar-se, também onde estão 

localizadas as nascentes dos principais rios pertencentes a Bacia Hidrográfica do rio Uruguai

Gráfico 5.3: Distribuição mensal da ocorrência de inundações.
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caso de não avançar para latitudes mais baixas, 

podem permanecer vários dias sobre o Rio Grande do Sul, elevando os índices pluviométricos 

a Bacia do Paraná, em função do efeito 

se, também onde estão 

pertencentes a Bacia Hidrográfica do rio Uruguai. 

 
al da ocorrência de inundações. 
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também de forma rápida, podendo elevar repentinamente os índices pluviométricos, dado o 

tempo tempestuoso, e ao sofrer o efeito orográfico pelo rebordo do planalto, tais índices 

Em alguns casos, o Anticiclone Tropical Atlântico (ATA) encontra-se mais fortalecido 

em relação ao Anticiclone Polar Atlântico (APA). Desse confronto, a frente pode recuar de 

latitudes mais baixas em direção ao Rio Grande do Sul (como Frente Quente) e permanecer 
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sobre o território gaúcho (como Frente Estacionária) até que a MPA tenha força suficiente 

para deslocar a frente novamente para latitudes tropicais, elevando os índices pluviométricos. 

Na primavera, as causas para a ocorrência de inundações, especialmente no mês de 

outubro, está ligada ao mesmo processo que ocorre no outono, no entanto seria uma “re-

configuração dos sistemas atmosféricos” na passagem de condições climáticas de inverno, 

com o Hemisfério Sul mais frio, para condições de verão, sendo a primavera uma estação de 

transição (SARTORI, op. cit.). 

 Nesta passagem, em função do gradativo aquecimento do Hemisfério Sul como um 

todo, em alguns casos os centros de ação ainda permanecem fortalecidos, com características 

invernais, gerando frontogêneses intensa pelas mesmas razões encontradas no inverno, 

entretanto com uma freqüência relativamente inferior (SARTORI, 1979). 

 Na primavera, as enchentes também podem ser chamadas de “Enchentes de São 

Miguel”, conforme relatou Rossato, Sartori e Missio (2003), por ocorrerem no final de 

setembro e inicio de outubro, próximo a data de comemoração do santo de mesmo nome, 

quando, de fato, ocorre a re-configuração dos sistemas atmosféricos atuantes sobre o sul do 

Brasil, elevando, às vezes, consideravelmente os índices pluviométricos no Rio Grande do 

Sul, podendo ocorrer inundações. 

 Durante o verão, com o Hemisfério Sul já aquecido pela alta incidência de radiação 

solar, o gradiente térmico latitudinal aumenta consideravelmente, o que, de certo modo, 

acelera o deslocamento das massas de ar polares em direção às latitudes tropicais, já que 

também são impulsionadas por este gradiente, aliado ao gradiente horizontal de pressão, o que 

proporciona uma redução na ocorrência de inundações. 

 

5.2. Ocorrência do Fenômeno El niño e as Inundações 

 

Dentre as escalas geográficas de clima que podem interferir na circulação atmosférica 

responsável pela gênese das inundações, pode-se destacar a regional, responsável pela 

sucessão de massas de ar e correntes perturbadas sobre uma região e a global, responsável 

pela formação das grandes zonas barométricas da Terra, às quais está ligada a formação do 

fenômeno El Niño. 

Com a ocorrência deste evento, é sabido que o Anticiclone Tropical Atlântico (ATA) 

fortalece-se e impede, em muitos casos, o avanço das frentes polares para latitudes mais 

baixas, podendo permanecer por vários dias sobre o território gaúcho, podendo gerar 

inundações. 
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 Nesse sentido, o quadro 5.2 mostra os anos nos quais foi registrada a atuação do 

fenômeno El Niño, no período de 1980 a 2009, bem como sua intensidade, e se houve, ou não 

registro de inundação nos municípios estudados, com o respectivo mês de ocorrência. 

 
Quadro 5.2: Anos e meses de ocorrência de Inundação e intensidade do evento El Niño. 
Ano de Registro 

de Inundação 
Mês de Registro de Inundação Intensidade do El Niño 

1982 Julho Forte 

1983 Maio, Junho, Julho Forte 

1984 Junho, Agosto, Outubro - 

1986 Abril Moderado 

1987 Abril, Maio, Julho Moderado 

1989 Setembro - 

1990 Abril, Maio, Setembro, Outubro, Novembro Forte 

1992 Maio, Julho Forte 

1993 Julho Forte 

1994 Maio, Julho, Outubro Moderado 

1997 Agosto, Outubro Forte 

1998 Fevereiro, Abril, Agosto Forte 

2000 Outubro - 

2002 Outubro Moderado 

2003 Dezembro Moderado 

2005 Maio, Junho, Outubro Fraco 

2007 Setembro Fraco 

2008 Outubro Fraco 

2009 Julho, Novembro Forte 

   Fonte: CPTEC-INPE, 2009. 
 

De acordo com o quadro percebe-se que em oito dos dezenove anos que registraram 

inundações, estas ocorreram em anos cujo fenômeno El Niño estava com intensidade forte, 

totalizando 42,1% dos casos. Outras cinco inundações foram registradas em anos de 

intensidade moderada do fenômeno, totalizando 26,3%, três inundações (15,7% do total) em 

anos de fenômeno com intensidade fraca e três em anos neutros, não estando à gênese destas 

inundações ligadas à este fenômeno. 

Entretanto, sabe-se que o fenômeno El Niño não possui atuação durante todo o 

decorrer de um ano, mas sim, em alguns meses do ano, que comumente não são os mesmos a 

cada manifestação do fenômeno, apesar de Berlato e Fontana (2003) colocarem que o período 

de maior influência sobre a precipitação do Estado, é de outubro à dezembro, principalmente 

nos meses de outubro e novembro. Em menor intensidade, também ocorre influência no 

período de abril a junho, principalmente maio e junho. 
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Em anos de El Niño ocorre precipitação pluvial superior à média em quase todos os 

meses do ano, mas com destaque para a primavera e o início do verão, especialmente em 

outubro e novembro do ano de início do fenômeno. 

Assim, de acordo com o quadro 5.3 verificamos os valores IOS17 para os anos de 1980 

a 2009. Os valores com sinal negativos foram considerados os de máxima atividade e 

intensidade mensal registrada para o El Niño.  

 

Quadro 5.3: Índice de Oscilação Sul (IOS) entre 1980-2009 (em azul os meses de ocorrência 
de eventos de inundação). 

ANOS JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

1982 2.2 -0.1 0.1 -0.3 -1.1 -2.6 -3.2 -4.0 -3.3 -3.6 -5.1 -4.6 

1983 -6.9 -7.6 -5.6 -2.2 0.7 -0.5 -1.3 -0.3 1.7 0.4 -0.3 -0.2 

1984 0.2 0.9 -1.5 0.3 -0.1 -1.3 0.1 0.1 0.2 -1.0 0.4 -0.7 

1986 1.5 -2.7 -0.1 0.1 -0.9 1.1 0.2 -1.6 -1.0 0.9 -2.5 -3.0 

1987 -1.5 -3.1 -3.3 -3.0 -2.8 -2.8 -2.8 -2.5 -1.9 -1.1 -0.2 -1.2 

1989 2.7 1.8 1.0 2.6 1.9 0.8 1.4 -1.3 0.9 1.0 -0.6 -1.2 

1990 -0.4 -3.9 -1.9 -0.1 1.8 -0.1 0.8 -1.0 -1.3 0.1 -1.1 -0.7 

1992 -5.6 -2.3 -4.8 -2.3 0.1 -1.9 -1.3 -0.0 0.0 -3.2 -1.4 -1.4 

1993 -2.0 -2.1 -1.8 -2.6 -1.0 -2.2 -1.8 -2.4 -1.3 -2.5 -0.3 0.1 

1994 -0.5 -0.1 -2.2 -2.9 -1.7 -1.5 -2.9 -3.0 -3.0 -2.6 -1.2 -2.6 

1997 0.8 2.6 -1.9 -1.4 -3.0 -3.2 -1.7 -3.4 -2.6 -3.1 -2.3 -2.1 

1998 -5.4 -4.4 -5.7 -3.2 0.1 1.2 2.0 1.6 2.0 1.6 1.7 2.3 

2000 1.1 2.6 1.6 1.9 0.3 -1.0 -0.7 0.6 1.7 1.6 3.3 1.1 

2002 0.7 1.5 -1.4 -0.6 -2.0 -1.1 -1.1 -2.6 -1.1 -1.2 -1.0 -2.4 

2003 -0.6 -2.0 -1.6 -0.7 -1.0 -1.9 0.4 -0.5 -0.2 -0.5 -0.7 1.8 

2005 0.4 -6.7 -0.4 -1.6 -1.9 0.1 0.1 -1.3 0.7 1.9 -0.5 -0.3 

2007 -1.8 -0.7 -0.6 -0.6 -0.6 0.3 -0.8 0.1 0.3 0.9 1.4 2.9 

2008 3.1 4.4 1.9 0.9 -0.5 0.5 0.3 1.3 2.4 2.2 2.4 2.5 

2009 1.9 3.0 -0.2 1.1 -0.7 -0.5 0.2 -1.1 0.6 -2.7 -1.3 -1.7 

Fonte: NOAA/ NATIONAL WEATHER SERVICE (www.cpc.ncep.noaa.gov/data/indices/, 2010). 

 

Nesse contexto, pode-se perceber uma relação entre o fenômeno El Niño e as 

inundações, já que dos 38 registros entre os anos de 1980-2009, 20 deles ocorreram em meses 

em que se definiu esse fenômeno. 

 Nos casos de inundação com o fenômeno apresentando-se fraco e anos neutros, vê-se 

que as inundações estão, em sua maioria, relacionada à dinâmica atmosférica regional em 

consonância com as características topográfica do Rio Grande do Sul do que ligadas à 

circulação geral da atmosfera e suas alterações provocadas pelo fenômeno El Niño. 

                                                 
17 O IOS é calculado a partir da diferença de pressão atmosférica ao nível do mar existente entre a Ilha do Tahiti, 
no setor oeste do Oceano Pacífico e as Ilhas Darwin, no setor leste do Oceano. Quanto maior for esta diferença, 
em valores negativos, maior a intensidade do fenômeno El Niño durante o mês registrado. 
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5.3. Análise da Variabilidade de Freqüência e Intensidade de Chuvas Diárias 

 

 As inundações no município de Porto Lucena não ocorrem desde 1992, não 

significando que elas não possam ocorrer novamente com excessos pluviométricos. Ao 

contrário, em São Borja elas continuam ocorrrendo de forma intensa, podendo ser registradas 

principalmente no outono, inverno e primavera, pois nesses períodos as precipitações podem 

ser mais intensas e prolongadas. 

 Neste sentido, a primeira análise foi realizada com a série histórica diária de 1980 a 

2005 das Estações de Erechim, São Borja, Santa Rosa e Ijuí. Nas Estações de Erechim 

(Gráfico 5.4), São Borja (Gráfico 5.5) e Santa Rosa (Gráfico 5.6) percebe-se que as chuvas 

em todas as classes vêm apresentando uma tendência de equilíbrio dinâmico, sem nenhuma 

indicação significativa de aumento. 

A intensidade das precipitações das classes 3 e 4, não indicam pelos dados analisados, 

nenhuma tendência de aumento da freqüência, da mesma forma que a participação dos 

eventos de classe 1 e 2 demonstram uma tendência de manutenção da estabilidade do 

conjunto solo-vegetação no que se refere à alimentação hidrológica. 

 

 
Gráfico 5.4: Gráfico da freqüência anual. 
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Gráfico 5.5: Gráfico da freqüência anual. 

 

 A Estação de Ijuí (Gráfico 5.7) possui uma indicação de -0,12 na reta de tendência o 

que indica uma leve inclinação (embora estatisticamente não significativa) à diminuição das 

chuvas de menor intensidade (classe 1). A tendência da classe 2 aparece com uma inclinação 

positiva, o que é muito satisfatório para todo o sistema, uma vez que são estas as chuvas que 

representam o maior potencial de manutenção do equilíbrio hidrológico da paisagem. 

 

 
Gráfico 5.6: Gráfico da freqüência anual. 
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Gráfico 5.7: Gráfico da freqüência anual. 

 

Após identificadas as tendências de comportamento de cada uma das classes nas 

quatro Estações, realizou-se a análise diária das precipitações em cada uma das inundações 

registradas. Os gráficos das precipitações nas Estação em cada evento estão apresentados no 

Anexo 01. 

 Através dos gráficos podemos verificar que as principais chuvas que estão causando 

inundações são as que estão dentro das classes de intensidade 2 e 3, as chuvas de chasse três 

normalmente ocorrem por mais de um dia e em algumas vezes ocorrem chuvas de classe 4, 

intensificando os eventos. 

Não ocorre uma igual distribuição de precipitação em toda a bacia, somente em alguns 

casos as maiores precipitações são encontradas nas estações mais a montante do rio Uruguai. 

 Para uma melhor análise foi elaborado o Quadro 5.4, que mostra a quantidade de dias 

que ocorreu precipitação, que antecedem o evento de inundação, sendo estes divididos por 

classe de intendidade, e, somando-se os dias de todas as estações. 

 

Quadro 5.4: Distribuição das chuvas diárias por classes de intensidade por inundação. 

Ano Mês Dias com 
Classe 01 

Dias com 
Classe 02 

Dias com 
Classe 03 

Dias com 
Classe 04 

1982 Julho 9 20   

1983 Maio 13 21 8  

1983 Junho 3 12 1  

1983 Julho 27 34 11  

1984 Junho 8 10 3  

1984 Agosto 6 23 4 1 

1984 Outubro 6 12 5 (continua) 
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1986 Abril 6 26 7  

1987 Abril 8 26 12 1 

1987 Maio 3 16 8  

1987 Julho  4 7 5 

1989 Setembro 4 21 5 1 

1990 Abril 6 19 4  

1990 Maio 3 10 7 3 

1990 Setembro 3 15 3  

1990 Outubro 6 24 7  

1990 Novembro 7 32 1  

1992 Maio 4 14 9 5 

1992 Julho 14 19 3 1 

1993 Julho 8 23 4 2 

1994 Maio 6 18 1  

1994 Julho 9 20 4 2 

1994 Outubro 4 19 3 1 

1997 Agosto 8 18 8  

1997 Outubro 9 29 9 1 

1998 Fevereiro 4 19 9  

1998 Abril 6 8 2  

1998 Agosto 23 22 10  

2000 Outubro 9 12 7  

2002 Outubro 7 21 6 1 

2003 Dezembro 3 10 7 2 

2005 Maio 12 16 7  

2005 Junho 6 26 13  

2005 Outubro     

2007 Setembro 5 16 8 2 

2008 Outubro 5 33 10 7 

2009 Julho     

2009 Novembro 8 39 13 1 

 

 Estes dados comprovam que são as chuvas de classe 2 e 3 que ocorridas por mais de 

um dia, aumentam consideravelmente o nível fluvial do rio Uruguai provocando inundações 

graduais em médio curso do rio. Em muitos eventos verificou-se que, mesmo ocorrendo 

somente chuvas de classe 1 em São Borja as precipitação em médio e alto curso do rio 

Uruguai de classe três, são suficientes para que o nível do rio aumente mais de 11 metros, 

causando inundações. 

Ao relacionar as precipitações com as vazões verifica-se que o tempo médio de 

deslocamento das águas ao longo da bacia do rio Uruguai (apresentados no Quadro 5.5, 

desenvolvidos por Tucci (2001) ) é em torno de 4 dias da montante até Porto Lucena e de 5 

dias até São Borja. 
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Com estes dados comprova

dia de alta intensidade em alto curso

inundações em São Borja, pois o tempo de deslocamente das águas é em torno de até 5 dias.

Quadro 5.5: Distância e tempo de deslocamento das 

Local 

Itá 

Iraí 

Porto Lucena 

São Borja 

             Fonte: Tucci (2001). 

 

 Ao analisar a precipitação 

eventos o somatório das chuvas ultrapassou os 1500 milímetros (Gráfico 5.8).

registro a maior precipitação foi em outubro de 2008, chegando a quase 2.500 milímetros.

 

Gráfico 5.8: Gráfic

 

 Verificou-se também que o

que as chuvas ocorreram em outros locais, necessitando que sejam feitas outras leituras em 
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0

500

1000

1500

2000

2500

3000

M
ai

o

Ju
lh

o

A
go

st
o

A
br

il

A
br

il

M
ai

o

Ju
lh

o

1983 1983 1984 1986 1987 1987 1987

m
m

__________________________________________________________________________________
a Inundação em Médio Curso do Rio Uruguai: um Estudo de Caso nos Municípios de Porto Lucena e São Borja

comprova-se porque é necessário ocorrerem chuvas de mais de um 

dia de alta intensidade em alto curso, para que ocorra aumento da vazão e se registrem 

inundações em São Borja, pois o tempo de deslocamente das águas é em torno de até 5 dias.

 
: Distância e tempo de deslocamento das inundações no rio Uruguai.

Distância acumulada - Km Tempo acumulado 

80 0,3

253 0,8

630 4,1

855 5,8

Ao analisar a precipitação acumulada em cada ocorrência percebeu

eventos o somatório das chuvas ultrapassou os 1500 milímetros (Gráfico 5.8).

registro a maior precipitação foi em outubro de 2008, chegando a quase 2.500 milímetros.
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rio ocorrerem chuvas de mais de um 

que ocorra aumento da vazão e se registrem 

inundações em São Borja, pois o tempo de deslocamente das águas é em torno de até 5 dias. 

no rio Uruguai. 

Tempo acumulado - Dias 

0,3 
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5,8 

acumulada em cada ocorrência percebeu-se que em alguns 

eventos o somatório das chuvas ultrapassou os 1500 milímetros (Gráfico 5.8). O evento que 

registro a maior precipitação foi em outubro de 2008, chegando a quase 2.500 milímetros. 
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CAPÍTULO VI 
___________________________________________________________________________ 
 

6. RISCO A INUNDAÇÕES 

 

Neste capítulo são apresentados os mapeamentos das áreas suscetíveis a inundações, 

as áreas e graus de perigo, as classes de vulnerabilidade e o zoneamento de risco. O 

reconhecimento das áreas inundáveis destaca-se como medidas não-estruturais essenciais para 

o planejamento dos municípios. Essas medidas auxiliam substancialmente na amenização dos 

danos decorrentes das inundações, além disso, os mapas subsidiam a reorganização do espaço 

urbano, uma vez que podem ser úteis para o estabelecimento de novas diretrizes de ocupação 

nas cidades. 

 

6.1. Suscetibilidade Natural a Inundações 

 

Na análise da suscetibilidade natural a inundações (que corresponde à possibilidade de 

ocorrência de um evento) verificamos alguns parâmetros (altimetria, declividade, 

classificação de imagen Landsat e unidades geomorfológicas) que consideramos importantes. 

A análise conjunta permitiu a delimitação dessas áreas que possibilitará restringir o uso, 

principalmente quando for para fins de desenvolvimento urbano. 

 

6.1.1. Altimetria 

 

O estudo da altimetria é relevante na análise de cotas e das formas do relevo, 

indicando condições mais propícias a escoamento das águas nas áreas de maior altitude, 

porém com declividades mais altas e de acumulação hídrica para as áreas de menor altitude. 

As altitudes na região hidrográfica do rio Uruguai variam de 33 a 1350 metros (Figura 

6.1), apresentando duas regiões principais: a parte sul onde as altitudes variam entre 33 e 500 

metros e a parte norte com altimetria entre 500 e 1350 metros. 

No município de Porto Lucena as altitudes variam entre 80 a 330 metros. Na área 

urbana (conforme os perfis na Figura 6.1) as altitudes próximas ao rio Uruguai com direção 

Norte-Sul variam de 80 a 140 metros e as altitudes de direção Oeste-Leste ficam entre 80 a 

150 metros. 
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No município de São Borja as altitudes variam de 40 a 250 metros, e, de acordo com 

os perfis realizados na área urbana, verifica-se uma variação altimétrica entre 40 e 85 metros 

conforme sentido Norte-Sul, e em sentido Noroeste-Sudeste entre 40 a 100 metros. As 

menores altitudes estão próximo ao rio Uruguai e aos arroios próximos a cidade, e, as maiores 

altitudes na região Sudeste da cidade. 

 

6.1.2. Declividade 

 

A velocidade do escoamento superficial e sub-superficial de uma bacia fluvial é 

determinada por diversos fatores, tendo a declividade do terreno papel fundamental neste 

processo. Assim, a declividade das encostas de uma bacia hidrográfica determina, em boa 

parte, a velocidade do escoamento superficial, controlando o tempo que as águas das 

precipitações levam para atingir os canais fluviais. 

Dessa forma, o mapa de declividade é de fundamental importância para o estudo de 

áreas suscetíveis a riscos naturais, principalmente os relacionados às inundações, pois as áreas 

que possuem menores declividades são as mais prováveis a ocorrência desses eventos. 

A partir da análise do mapa de declividade do município de São Borja (Figura 6.2), 

podem ser observadas que as declividades abaixo de 2% abrangem significativamente a área 

urbana, em torno de 80%. Assim, a área urbana que encontra-se em menores altitudes e 

declividades, recebe um volume maior de água, resultando em maiores dificuldades de 

escoamento. 

Em relação às áreas rurais, as menores declividades ocupam uma grande área de 

planície (principalmente ao longo do rio Uruguai e seus afluentes), que dificulta a drenagem 

das águas exigindo cuidados para a ocupação humana. Apenas nas colinas suaves as 

declividades estão entre 2 e 5%, e, somente em pequenos trechos das colinas encontram-se 

declividades entre 5 e 12%. 

Maciel Filho (1990) estabelece que as áreas com declividade menores de 2% são 

geotecnicamente impróprias, apresentando extrema fragilidade pelo fato de serem zonas 

saturadas, pois o lençol freático encontra-se próximo da superfície, facilmente acumulando 

água pluvial, até mesmo em episódio de chuva de curta duração. 

Oliveira (2004) ao analisar as declividades encontradas na bacia hidrográfica do arroio 

Cadena na cidade de Santa Maria salienta que as declividades inferiores a 2% foram propícias 

a serem ocupadas e a desenvolver processos de inundações/alagamentos, por serem áreas 

planas do relevo, representadas pelas planícies aluviais. 
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As classes de declividade entre 2 a 5 e 5 a 12 %, são significativas na área urbana de 

Porto Lucena (Figura 6.3). Nesse município a área adjacente ao rio Uruguai é mais encaixada 

predominando em alguns pontos altas declividades. Nesses locais, o volume de água que 

alcança o rio em eventos de alta pluviosidade é elevado, adquirindo grandes velocidades. Esse 

tipo de inundação tem grande poder erosivo, podendo provocar estragos em obras de infra-

estrutura e edificações. Não raro, pode apresentar grande carga de sedimentos de diferentes 

granulometrias, o que lhe confere um poder destrutivo maior. 
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6.1.3. Imagens LANDSAT 

 

Com o mosaico e a classificação das imagens de satélite LANDSAT obteve-se o limite 

de uma inundação nos municípios estudados (Figuras 6.4). A planície fluvial no município de 

São Borja apresenta um acúmulo de água muito grande, devido à quantidade precipitada em 

toda a bacia hidrográfica, que compreende boa parte do estado do Rio Grande do Sul, Santa 

Catarina e do país vizinho, Argentina. A área urbana mais atingida localiza-se no setor Norte 

e Oeste. Verifica-se também que os arroios que deságuam no rio Uruguai, próximos à área 

urbana sofrem bloqueios de suas águas, pela subida do nível do rio Uruguai. 

 No município de Porto Lucena a inundação classificada não atingiu a área urbana, as 

águas apenas aproximaram-se, fato explicado pelas altitudes, declividades e distância da área 

urbana em relação ao rio Uruguai. 

 

 

 

 



BR 285

R
S 537

BR
 4

72

R
S 344

R
S

 3
4
2

RS 563

BR 377

RS 210

R
S
 5

44

R
S
 1

76

RS 5
22

BR 453

R
S

 1
6
8

R
S
 540

R
S

 1
5
5

R
S

 5
3
0

RS 157

RS 514

R
S

 1
5
5

R
S

 3
4
2

R
S

 3
4
4

RS 210

R
S

 5
22

BR 453

R
S

 1
6
8

RS 210

R
S
 342

RS 210

R
S 2

10

BR 377

RS 344

54°0'0"W

54°0'0"W

54°30'0"W

54°30'0"W

56°30'0"W

56°30'0"W

55°0'0"W

55°0'0"W

55°30'0"W

55°30'0"W

56°0'0"W

56°0'0"W
2
8

°0
'0

"S

2
8

°0
'0

"S

2
8

°3
0

'0
"S

2
8

°3
0

'0
"S

2
9

°0
'0

"S

2
9

°0
'0

"S

Argentina

¯

0 10 20 30 405

Km

R
io

 U
ru

gua
i

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA

RIO GRANDE DO SUL

Imagem LANDSAT classificada
6.4

Figura

Escala:
Indicada

ASSUNTO

RISCO A INUNDAÇÃO EM MÉDIO CURSO DO RIO URUGUAI:
UM ESTUDO DE CASO NOS MUNICÍPIOS DE PORTO LUCENA E SÃO BORJA

Sistema Geodésico South American
Projeção Polyconic

Datum SAD 69

JAN/2010

DataDiscriminação

EMISSÃO INICIAL00

Revisão

LEGENDA

Área Urbana

Recursos Hidricos

Estrada Estadual sem pavimentação

Estrada Federal pavimentada

Estrada Estadual pavimentada

Ferrovia

Imagem Landsat Classificada

Limites municipais

Limites municipais de 
Porto Lucena e São Borja



 

__________________________________________________________________________________ 
Risco a Inundação em Médio Curso do Rio Uruguai: um Estudo de Caso nos Municípios de Porto Lucena e São Borja 

127

Townsend e Walsh (1998), por exemplo, apresentaram a integração entre imagens de 

satélite Landsat e de radar Japonese Earth Resource Satellite (JERS 1) para delimitar a 

extensão máxima de inundações na várzea fluvial do rio Roanoke, em Carolina do Norte, 

Estados Unidos. O estudo conclui que o uso desses materiais é eficaz para o mapeamento das 

áreas com suscetibilidade de ocorrência de inundações, chegando a resultados parecidos aos 

que foram encontrados nesta pesquisa. 

O mapeamento de áreas inundáveis de Florenzano et al (1988) é realizado também a 

partir de imagens Landsat. Neste estudo, a interpretação considerou a banda localizada na 

faixa espectral do infravermelho próximo (canal TM4), que destaca as áreas com grande 

percentual de água no solo das demais feições. A delimitação das áreas inundáveis se deu 

através da comparação de duas imagens, uma em situação hidrológica normal e a outra após 

uma grande inundação. Os resultados do trabalho indicam que, a partir da interpretação dessas 

imagens, pode-se identificar toda a área de extravasamento das águas do rio Parnaíba. 

Neste trabalho não foi feita a comparação entre as duas imagens como Florenzano et 

al (1988), mas os resultados também foram precisos com a interpretação da banda localizada 

na faixa espectral do infravermelho próximo. 

 

6.1.4. Geomorfologia 

 

Para melhor detalhamento das áreas suscetíveis a inundações foram também 

verificados os compartimentos geomorfológicos na bacia hidrográfica do rio Uruguai. Assim, 

a unidade geomorfológica que analisamos foi a Planície Alúvio - Coluvionar correspondente 

aos terrenos com deposição de sedimentos inconsolidados nas margens do rio Uruguai. 

Para o município de São Borja foi utilizado complementarmente para a análise o Atlas 

Ambiental de São Borja realizado pelo Laboratório de Geologia Ambiental-UFSM, que foi 

publicado por Bazzan et al (2007), apresentado na figura 6.5. 

 Conforme Suertegaray (2001), o relevo, sendo um constituinte da paisagem 

geográfica, deve ser entendido como um recurso natural imprescindível para uma gestão 

ambiental adequada. Nesse sentido, enquanto integrante da paisagem, constitui-se em um 

importante parâmetro a ser analisado. 

O rio Uruguai possui uma significativa mudança na planície de inundação. A partir do 

médio curso, a jusante de Porto Lucena, o rio amplia seu vale praticamente sem 

encaixamento, com feições que denotam significativa acumulação fluvial que aumenta em 

área em direção sul. 
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A planície de inundação

(Figura 6.6), ela encontra-se inserida em muitos locais em declividades maiores de 12%, onde 

o gradiente topográfico não 

Em alguns lugares a planície possui

podem ser descritos como as ma

sedimentos. Na área urbana do 

oeste. 

A partir de Porto Xavier o rio Uruguai

de São Borja a planície de inundação chega aproximadamente a 4000 metros

usadas principalmente para

área urbana a suscetibilidade a inundações aumenta 

margens do rio Uruguai e do 
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Figura 6.5: Mapa Geoambiental de São Borja. 
 

A planície de inundação não ocupa uma área expressiva no município

se inserida em muitos locais em declividades maiores de 12%, onde 

não favorece as inundações. 

a planície possui uma largura que chega a 2000 metros, estes 

podem ser descritos como as margens convexas, na qual se verifica uma deposição maior de 

área urbana do município a planície de inundação avança atingindo 

A partir de Porto Xavier o rio Uruguai amplia seu leito. Na parte central do município 

de São Borja a planície de inundação chega aproximadamente a 4000 metros

para a lavoura de arroz que se destaca na economia do município.

área urbana a suscetibilidade a inundações aumenta na parte oeste 

Uruguai e do arroio Itachere (Figura 6.7). 
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cupa uma área expressiva no município de Porto Lucena 

se inserida em muitos locais em declividades maiores de 12%, onde 

que chega a 2000 metros, estes locais 

rgens convexas, na qual se verifica uma deposição maior de 

avança atingindo a parte 

. Na parte central do município 

de São Borja a planície de inundação chega aproximadamente a 4000 metros. Estas áreas são 

se destaca na economia do município. Na 

 e norte, que estão às 
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6.2. Áreas de Perigo 

 

As formas de relevo, quando ocupadas sem critérios, podem desencadear 

circunstâncias de perigo. Os processos de inundação,

encontram agora zonas antropizadas

estabelecem. Assim, as áreas de 

probabilidade de ocorrência de inunda

Neste sentido a elaboração 

(Figura 6.8) e São Borja (Figura 

áreas suscetíveis a inundações

As áreas urbanas dos municípios

de inundação quando comparada com a área rural

que em Porto Lucena, implicando 

inundações. 

Assim, a localização geográfica da zona 

realizadas no processo de urbanização, naturalmente já existe uma tendência de 

extravasamento das águas na área urbana 

Verifica-se conforme o mapa de Porto Lucena que as áreas de

(Gráfico 6.1), e estão localizadas na zona Norte, Oeste e Sudoeste, abrangendo uma pequena 

parcela da população. 

 

Gráfico 

 

 

 

                                                
18 A área urbana construída de Porto Lucena foi obtida através da imagem 
Google Earth™. 
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As formas de relevo, quando ocupadas sem critérios, podem desencadear 

circunstâncias de perigo. Os processos de inundação, que naturalmente se manifestam,

encontram agora zonas antropizadas colocando em risco bens materiais 

s áreas de perigo consideradas neste trabalho são aquelas que possuem a

probabilidade de ocorrência de inundações. 

Neste sentido a elaboração das áreas de perigo dos municípios 

o Borja (Figura 6.9) levaram em consideração as áreas ocupadas dentro das 

a inundações. 

As áreas urbanas dos municípios estudados possuem menor área 

ando comparada com a área rural. No município de São Borja a

implicando em um aumento dos valores expostos aos 

localização geográfica da zona urbana, independente das intervenções 

realizadas no processo de urbanização, naturalmente já existe uma tendência de 

na área urbana a partir de um excesso de precipitação

se conforme o mapa de Porto Lucena que as áreas de 

estão localizadas na zona Norte, Oeste e Sudoeste, abrangendo uma pequena 

Gráfico 6.1: Áreas do município de Porto Lucena. 
 

         
A área urbana construída de Porto Lucena foi obtida através da imagem QuickBird d

Área Urbana do 
Município

Área Urbana com 
Perigo a Inundações

1,3

0,04
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As formas de relevo, quando ocupadas sem critérios, podem desencadear 

que naturalmente se manifestam, 

colocando em risco bens materiais e a vida dos que ali se 

perigo consideradas neste trabalho são aquelas que possuem a 

dos municípios de Porto Lucena 

em consideração as áreas ocupadas dentro das 

menor área inserida na planície 

No município de São Borja a área é maior 

aumento dos valores expostos aos perigos de 

independente das intervenções 

realizadas no processo de urbanização, naturalmente já existe uma tendência de 

a partir de um excesso de precipitação. 

 perigo são pequenas18 

estão localizadas na zona Norte, Oeste e Sudoeste, abrangendo uma pequena 

 

derivadas do software 
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No mapa de São Borja as áreas de perigo ocupam uma parcela mais significativa do 

município, cerca de 11% da área urbana

Ver. Alberto Benevenuto, rua Tupi Caldas e na rua Colômbia.

 

 

6.2.1. Graus de Perigo 

6.2.1.1 Município de PORTO LUCENA

 

Uma das grandes mudanças ocorridas ao longo do leito do rio Uruguai que afetou 

diretamente as inundações em Porto Lucena e São Borja foi à construção

hidrelétricas, não somente como forma de manutenção das necessidades humanas, mas como 

um novo pólo de riquezas.

sub-bacias hidrográficas, assim 

 Existem hoje distribuídas nas sub

Hidrelétricas (UHE’s), dentre estas

muitos projetos para novas usinas estão em andamento

 As UHE’s que acarreta

Machadinho e Itá. Dessa forma, os 

água escoada, e mais tarde é descarregada 

àquela que ocorreria no d

reservatório reduz a vazão a valores toleráveis ao rio na parte de jusante da barragem, a preço 

de um prolongamento da duração da cheia. Assim, o

precipitações elevadas faz com que as vazões em muitos episódios não ultrapassem a calha 

natural do rio (leito menor).
                                                
19 Salienta-se que em dados oficiais a área urbana de São Borja possui 71km², este valor é obtido pelos limites 
dos setores censitários urbanos, mas nesta pesquisa será utilizado o valor de 18km² (aproximado) que foi obtido 
através da imagem QuickBird deriva
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No mapa de São Borja as áreas de perigo ocupam uma parcela mais significativa do 

% da área urbana19 (Gráfico 6.2). Esta delimitação passa próximo a rua 

Ver. Alberto Benevenuto, rua Tupi Caldas e na rua Colômbia. 

Gráfico 6.2: Áreas do município de São Borja. 

PORTO LUCENA 

Uma das grandes mudanças ocorridas ao longo do leito do rio Uruguai que afetou 

diretamente as inundações em Porto Lucena e São Borja foi à construção

, não somente como forma de manutenção das necessidades humanas, mas como 

um novo pólo de riquezas. Ressalta-se que é inegável o potencial hidrelétrico dos rios das 

idrográficas, assim como do rio Uruguai. 

distribuídas nas sub-bacias do rio Uruguai aproximadamente

, dentre estas, duas encontram-se localizadas ao longo do rio Uruguai, 

muitos projetos para novas usinas estão em andamento (Figura 6.10). 

UHE’s que acarretam interferência na ocorrência de inundações

Machadinho e Itá. Dessa forma, os reservatórios retêm transitoriamente parte do 

água escoada, e mais tarde é descarregada à jusante com uma vazão menor com relação 

àquela que ocorreria no desenvolvimento do fenômeno natural. Em outras palavras, o 

reservatório reduz a vazão a valores toleráveis ao rio na parte de jusante da barragem, a preço 

de um prolongamento da duração da cheia. Assim, o volume retido no período 

az com que as vazões em muitos episódios não ultrapassem a calha 

natural do rio (leito menor). 
         

se que em dados oficiais a área urbana de São Borja possui 71km², este valor é obtido pelos limites 
dos setores censitários urbanos, mas nesta pesquisa será utilizado o valor de 18km² (aproximado) que foi obtido 

erivadas do software Google Earth™ referente ao perímetro urbano construído.

Área Urbana do Municípo Área Urbana com Perigo a 
Inundações

18

1,99
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No mapa de São Borja as áreas de perigo ocupam uma parcela mais significativa do 

(Gráfico 6.2). Esta delimitação passa próximo a rua 

 

Uma das grandes mudanças ocorridas ao longo do leito do rio Uruguai que afetou 

diretamente as inundações em Porto Lucena e São Borja foi à construção de inúmeras 

, não somente como forma de manutenção das necessidades humanas, mas como 

cial hidrelétrico dos rios das 

bacias do rio Uruguai aproximadamente 30 Usinas 

se localizadas ao longo do rio Uruguai, e, 

inundações são as UHE’s 

reservatórios retêm transitoriamente parte do volume da 

jusante com uma vazão menor com relação 

esenvolvimento do fenômeno natural. Em outras palavras, o 

reservatório reduz a vazão a valores toleráveis ao rio na parte de jusante da barragem, a preço 

volume retido no período de 

az com que as vazões em muitos episódios não ultrapassem a calha 

se que em dados oficiais a área urbana de São Borja possui 71km², este valor é obtido pelos limites 
dos setores censitários urbanos, mas nesta pesquisa será utilizado o valor de 18km² (aproximado) que foi obtido 

referente ao perímetro urbano construído. 
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Figura 6.10: Perfil do rio Uruguai. 

Fonte: adaptado de Paim e Ortiz (2006). 
 

O reservatório da UHE Itá apresenta-se com uma área de recente passagem do 

ecossistema lótico para lêntico. O inicio das operações da usina foi em 1996 e sua 

inauguração deu-se em outubro de 2000. O reservatório possui uma área de 141 km², é 

constituído pelas águas de diversos afluentes do rio Uruguai. 

A UHE Machadinho está a 1,2 km a jusante da foz do rio Inhandava, entre os 

municípios de Piratuba - SC e Maximiliano de Almeida - RS. A partir de março de 1998 

começou a sua construção e a conclusão ocorreu no mês de julho de 2002, iniciando a 

operação comercial. A área alagada do reservatório chega a quase 57 km² com uma cota de 

inundação de 440 metros (PAIM e ORTIZ, 2006). 

Essas duas UHE’s citadas mesmo se localizando no trecho alto do rio Uruguai 

acarretam mudanças no fluxo de água, quando aumentado por regimes elevados de 

precipitação, minimizando as inundações em médio curso do rio. 

Assim tornou-se relevante refazer os cálculos do tempo de retorno (TR) para os 

municípios. Ao todo, foram utilizados no cálculo do tempo de retorno das cheias na estação 

Porto Lucena, 59 anos, considerando os maiores valores de cada ano da série histórica 

(Quadro 6.1). A maior inundação ocorreu em maio de 1992, quando o rio atingiu a cota 13,32 

m, com TR de 60 anos. O rio atinge a cota 10m com TR de aproximadamente 13 anos, a cota 

8m com TR em torno de 4 anos e a cota 7m com TR de 3 anos. Verifica-se que a inundação 

de 1992, foi à única que extrapolou as cotas já delimitadas por Tucci e Lopes (1985), pois a 

inundação de 1963 já está incluída no zoneamento realizado em 1985. 
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Quadro 6.1: Tempo de Retorno das Águas. 
Ano Cota Ordem TR Ano Cota Ordem TR 

1992 13,32 1 60,00 1994 7,04 31 2,90 

1963 10,68 2 30,50 1973 6,98 32 2,84 

1989 10,48 3 20,67 1955 6,8 33 2,79 

2005 10,45 4 15,75 2003 6,16 34 2,74 

1954 10,1 5 12,80 2002 6,15 35 2,69 

1997 9,95 6 10,83 1985 6,12 36 2,64 

1983 9,65 7 9,43 1966 6,06 37 2,59 

1961 8,96 8 8,38 1995 5,83 38 2,55 

1950 8,9 9 7,56 1965 5,55 39 2,51 

1987 8,82 10 6,90 1976 5,52 40 2,48 

1993 8,8 11 6,36 1991 5,42 41 2,44 

2000 8,6 12 5,92 1952 5,3 42 2,40 

1990 8,54 13 5,54 1980 5,27 43 2,37 

2008 8,38 14 5,21 1960 5,26 44 2,34 

1998 8,3 15 4,93 1996 5,2 45 2,31 

1999 8,24 16 4,69 1988 5,12 46 2,28 

1972 8,2 17 4,47 1970 5,08 47 2,26 

1957 8,14 18 4,28 1962 5,04 48 2,23 

1982 7,97 19 4,11 1986 4,96 49 2,20 

1979 7,93 20 3,95 1959 4,8 50 2,18 

1967 7,83 21 3,81 1958 4,63 51 2,16 

2001 7,8 22 3,68 1974 4,36 52 2,13 

1953 7,77 23 3,57 2004 4,35 53 2,11 

1975 7,68 24 3,46 1978 4 54 2,09 

1969 7,63 25 3,36 1968 3,5 55 2,07 

1977 7,59 26 3,27 1981 3,35 56 2,05 

1984 7,15 27 3,19 1964 3,2 57 2,04 

1951 7,15 28 3,11 1949 2,54 58 2,02 

1971 7,1 29 3,03 2006 1,03 59 2,00 

2007 7,04 30 2,97     

 

O Gráfico 6.3 apresenta, respectivamente, as máximas anuais ao longo da série 

histórica analisada para o TR. Nesse gráfico podemos verificar a distribuição dos grandes 

episódios de cheias no transcorrer da série de registros e os períodos com inundações de 

maiores proporções. 

A linha de tendência linear que exibe graficamente a distribuição do padrão linear dos 

dados, mostra uma inclinação positiva à ocorrência de eventos de grande magnitude. É 

interessante observar que o maior evento registrado na série histórica ocorreu nas últimas 
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décadas (1992). Isso reforça ainda mais a 

inundações de maiores propor

leituras. 

 

 

Ao conjugar os dados de elevação do rio com uma análise exploratória do terreno, 

verificou-se que uma elevação de 4

águas para a planície de inundação. O rio Uruguai em Porto Lucena possui uma largura de 

aproximadamente 500 metros, o que justifica este aumento 

de água. 

 Ao relacionar os dados de tempo de retorno e as cotas atingidas pelo rio com o relevo 

circundante, obtiveram-se as cotas do terreno

registrada ocorrida em 1992 alcançou a cota de 98

desastrosa para Porto Lucena, pois nesta época já haviam sido retiradas muitas famílias das 

áreas de alto risco. 

O levantamento das marcas históricas de inundações para validar as 

geradas foi realizado a partir de entrevistas com antigos moradore

a ocorrência desses eventos. Assim, foram levantadas as cotas atingidas no terreno da 

inundação de 1983 e 1992, percorrendo

As imagens mostradas na Figura 6.

atingida e pelo tempo de retorno. O intervalo de 
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). Isso reforça ainda mais a probabilidade de aumento na 

proporções, embora não esteja descartada a possibilidade de erros nas 

Gráfico 6.3: Cotas máximas anuais. 

Ao conjugar os dados de elevação do rio com uma análise exploratória do terreno, 

elevação de 4m no nível do rio é suficiente para o extravasamento das 

águas para a planície de inundação. O rio Uruguai em Porto Lucena possui uma largura de 

0 metros, o que justifica este aumento considerável 

os dados de tempo de retorno e as cotas atingidas pelo rio com o relevo 

se as cotas do terreno. Verificou-se assim, que a maior inundação

registrada ocorrida em 1992 alcançou a cota de 98 metros. Esta inundação não foi a mais 

rosa para Porto Lucena, pois nesta época já haviam sido retiradas muitas famílias das 

O levantamento das marcas históricas de inundações para validar as 

geradas foi realizado a partir de entrevistas com antigos moradores da região que vivenciaram 

eventos. Assim, foram levantadas as cotas atingidas no terreno da 

, percorrendo-se toda a área urbana dentro das áreas de perigo.

As imagens mostradas na Figura 6.11 apresentam as áreas de inundação pela cota 

atingida e pelo tempo de retorno. O intervalo de TR utilizados foram os de 5, 10, 30 e 60.
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de aumento na frequência de 

, embora não esteja descartada a possibilidade de erros nas 

 

Ao conjugar os dados de elevação do rio com uma análise exploratória do terreno, 

no nível do rio é suficiente para o extravasamento das 

águas para a planície de inundação. O rio Uruguai em Porto Lucena possui uma largura de 

considerável no nível em metros 

os dados de tempo de retorno e as cotas atingidas pelo rio com o relevo 

que a maior inundação 

metros. Esta inundação não foi a mais 

rosa para Porto Lucena, pois nesta época já haviam sido retiradas muitas famílias das 

O levantamento das marcas históricas de inundações para validar as espacializações 

s da região que vivenciaram 

eventos. Assim, foram levantadas as cotas atingidas no terreno da 

se toda a área urbana dentro das áreas de perigo. 

s de inundação pela cota 

foram os de 5, 10, 30 e 60. 

y = 0,017x + 6,3199
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De acordo com as imagens podemos observar que a área urbana só é atingida com 

inundações com tempo de retorno superior a 10 anos. Essa é uma constatação razoável, uma 

vez que essa cota não é atingida frequentemente. Somente na porção norte da área urbana a 

extensão da inundação se altera significativamente em eventos com tempos de retorno 

maiores, mais de 30 anos. 

 

 
 

Dessa forma, o mapa de graus de perigo a inundações foi elaborado a partir dos 

tempos de retorno de 10 e 30 anos, informações de cotas e marcas históricas observadas com 

a visita técnica ao local. 

Assim, o perigo de inundação foi caracterizado através de três graus: Perigo I, Perigo 

II e Perigo III. O mapa de perigo de inundações está apresentado na Figura 6.12. 

 Na zona de alto perigo (Perigo I) somente três edificações são atingidas. Tucci (1985) 

já tinha salientado que as faixas de tempo de retorno baixas não interferiam na zona urbana.  
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A zona de Perigo II, considerada de médio perigo, possui 22 edificações que podem 

ser atingidas. Na zona de baixo perigo - Perigo III, encontramos um total de 58 edificações. 

Os setores Norte e Sul da área urbana distanciam-se do rio Uruguai, mas são atingidos pelo 

aumento do nível das águas de dois arroios ali localizados (que deságuam no rio Uruguai) que 

sofrem bloqueios das suas águas pelo aumento do nível do rio Uruguai. 

 

6.2.1.2. Município de SÃO BORJA 

 

 No município de São Borja uma das grandes mudanças ocorridas próxima à área 

urbana, que tem influenciado significativamente a ocorrência de inundações, além das UHEs, 

foi à construção da ponte internacional unindo São Borja – Santo Tomé (Argentina), que se 

tornou um grande dique, formando uma extensa área de inundação ao norte, associada ao 

represamento das águas (Figura 6.13). 

Por um acordo subscrito entre a República Argentina e a República Federativa do 

Brasil com a data de 22 de Agosto de 1989 foram iniciadas as obras para a construção da 

referida ponte. Em dezembro de 1997 finalizou-se a construção do empreendimento, sendo 

inaugurada em 09 de dezembro pelos presidentes da Argentina e do Brasil, Carlos Menem e 

Fernando Henrique Cardoso, respectivamente. 

A ponte internacional está inserida em um novo cenário geopolítico promovido, 

sobretudo, pelas aproximações realizadas entre Brasil e Argentina em prol da conformação do 

bloco econômico na região. Essa infra-estrutura estratégica, assim como todo o processo 

político no qual sua construção esteve envolvida, tem um significado muito importante no 

contexto de organização e implementação do Mercosul. 

 

  
Figura 6.13: Ponte Internacional. 

Fonte: http://www.transportes.gov.br (Jun, 2010). 
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Assim, como em Porto Lucena, em São Borja tornou-se importante realizar os cálculos 

do TR, que estão expostos no Quadro 6.2. 

 
Quadro 6.2: Tempo de Retorno das Águas. 

Ano Cota Ordem TR Ano Cota Ordem TR 

1983 18 1 69,00 2001 10,83 35 2,94 

2005 16,5 2 35,00 1971 10,78 36 2,89 

1990 16 3 23,67 2007 10,6 37 2,84 

1992 15 4 18,00 1942 10,5 38 2,79 

1972 14,52 5 14,60 1975 10,5 39 2,74 

1997 14,5 6 12,33 1948 10,45 40 2,70 

1965 14,15 7 10,71 1985 10,3 41 2,66 

1984 13,9 8 9,50 1977 10,29 42 2,62 

1963 13,7 9 8,56 1946 10,25 43 2,58 

1979 13 10 7,80 1943 10,1 44 2,55 

1989 13 11 7,18 1945 10,1 45 2,51 

2008 13 12 6,67 1966 10,1 46 2,48 

1954 12,88 13 6,23 1947 10,03 47 2,45 

1961 12,7 14 5,86 1956 10,02 48 2,42 

1998 12,32 15 5,53 1995 10 49 2,39 

1950 12,25 16 5,25 1976 9,7 50 2,36 

1967 12 17 5,00 1960 9,45 51 2,33 

1994 12 18 4,78 1952 9,26 52 2,31 

1940 11,86 19 4,58 1959 9,16 53 2,28 

1993 11,7 20 4,40 1980 9,1 54 2,26 

1982 11,66 21 4,24 1970 9 55 2,24 

2000 11,6 22 4,09 1978 9 56 2,21 

1987 11,55 23 3,96 1996 8,9 57 2,19 

1951 11,48 24 3,83 1991 8,76 58 2,17 

1969 11,3 25 3,72 1958 8,75 59 2,15 

1953 11,22 26 3,62 1974 8,64 60 2,13 

1957 11,22 27 3,52 1988 8,6 61 2,11 

1999 11,1 28 3,43 1962 8,1 62 2,10 

1955 11,03 29 3,34 2006 7,5 63 2,08 

1968 11 30 3,27 2004 7,3 64 2,06 

1973 11 31 3,19 1964 7 65 2,05 

1986 11 32 3,13 1981 6,3 66 2,03 

2002 11 33 3,06 1949 6,27 67 2,01 

2003 11 34 3,00 1944 6 68 2,00 

  

Quatro das seis maiores inundações registradas na estação de São Borja ocorreram a 

partir de 1990 (16m em 1990; 15m em 1992; 14,5m em 1997 e 16,5m em 2005). Esse dado 
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acena para a possibilidade de um aumento na frequência de eventos de grande magnitude na 

região, uma vez que não se tem registros de desnivelamento da régua no período 

compreendido pela série histórica.

Verifica-se também que a maior inundação ocorrida na série histórica data de 1983 

(gráfico 6.4), quando o Rio 

de 67 metros. Como a série pluviométrica possui dados só até 2008, a

registrada em 2008, mas na série histórica levantada

capítulo anterior verifica-se que a ultima i

tendência linear plotada no gráfico, assim como em Porto Lucena, apresenta 

positiva à ocorrência de eventos de grande magnitude

A largura do rio no trec

sendo que, somente a partir de 

extravasamento do leito menor 

cota topográfica de 60 m, ou

começa a ocorrer extravasamento da água do rio em áreas com ocupação urbana, com 

impactos e prejuízos associa

Foram levantadas as marcas históricas da inundação de 1983

topografia, referente ao tempo de retorno de 69 anos (Figura 6.
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acena para a possibilidade de um aumento na frequência de eventos de grande magnitude na 

região, uma vez que não se tem registros de desnivelamento da régua no período 

compreendido pela série histórica. 

se também que a maior inundação ocorrida na série histórica data de 1983 

quando o Rio Uruguai atingiu a cota de 18 m, atingindo na área urbana, a cota 

Como a série pluviométrica possui dados só até 2008, a

mas na série histórica levantada junto a Defesa Cívil apresentada

se que a ultima inundação ocorreu em novembro de 2009

plotada no gráfico, assim como em Porto Lucena, apresenta 

positiva à ocorrência de eventos de grande magnitude. 

 

Gráfico 6.4: Cotas máximas anuais. 
 

A largura do rio no trecho onde está localizada a área urbana varia entre 750 e 770m, 

somente a partir de uma elevação de 8 metros no nível da água do rio é 

extravasamento do leito menor com a inundação de pequenas extensões de área. A partir da 

m, ou seja, quando o rio eleva-se 11m acima do nível de referência, 

começa a ocorrer extravasamento da água do rio em áreas com ocupação urbana, com 

impactos e prejuízos associados. 

Foram levantadas as marcas históricas da inundação de 1983 - 

, referente ao tempo de retorno de 69 anos (Figura 6.14), através dos 
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acena para a possibilidade de um aumento na frequência de eventos de grande magnitude na 

região, uma vez que não se tem registros de desnivelamento da régua no período 

se também que a maior inundação ocorrida na série histórica data de 1983 

atingindo na área urbana, a cota 

Como a série pluviométrica possui dados só até 2008, a última inundação foi 

junto a Defesa Cívil apresentada no 

nundação ocorreu em novembro de 2009. A linha de 

plotada no gráfico, assim como em Porto Lucena, apresenta uma inclinação 

 

localizada a área urbana varia entre 750 e 770m, 

metros no nível da água do rio é possível o 

a inundação de pequenas extensões de área. A partir da 

m acima do nível de referência, 

começa a ocorrer extravasamento da água do rio em áreas com ocupação urbana, com 

 cota de 67 metros na 

), através dos marcos 
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indicativo de cotas de inundações), bem como com as indicações de moradores e 

trabalhadores da região, todos com, em média, 15 a 20 anos de vivência nas áreas. 

 

   
Figura 6.14: Marco da Inundação de 1983 – Cota de 67 metros 

 

Assim, foram espacializados os níveis de inundação, com relação aos TR de 5, 10, 20 

e 69 anos (Figura 6.15). Observando as figuras, nota-se que as áreas atingidas em São Borja 

se comparado ao município de Porto Lucena são maiores, tanto em relação a edificações, 

quanto à quantidade de área com cobertura florestal como para fins agrícolas. Verifica-se 

também que os tempos de retorno são menores. 

Dessa forma, o mapa de classes de perigo a inundação foi elaborado caracterizando 

três níveis: Perigo I, Perigo II e Perigo III. O mapa com as classes está apresentado na Figura 

6.16. 

 Na zona de alto perigo, que possui tempo de retorno até 10 anos, encontram-se muitas 

edificações, um total de 337. No bairro Passo estas edificações estão localizadas 

principalmente nas ruas Pablo Nerudio, Bento Gonçalves e na Ângelo Proença Vicenti. Muitas 

edificações são usadas com fins comerciais para bares no Cais do Porto. 

Observando o mapa, nota-se que os usos urbanos concentram-se predominantemente a 

partir desta faixa, abaixo há predomínio de cobertura florestal compondo a vegetação ciliar do 

rio Uruguai e afluentes, bem como presença de campos. 

Na parte norte da área urbana, no bairro Itachere também encontram-se residências 

nessa faixa de perigo, localizando-se muito próximas do arroio Itachere, o qual possui nas suas 

nascentes um açude. 
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 Assim, as inundações na parte norte da área urbana podem ser explicadas pelas 

declividades baixas e posição topográfica muito próxima ao arroio Itachere, que sofre 

bloqueios das suas águas pelo aumento do nível do rio Uruguai. 

As áreas caracterizadas de médio perigo possuem um total de 240 edificações, 

possuindo usos residênciais, bem como industriais, institucionais e comercias. Caso vierem a 

ser atingidas por algum evento, devido à infra-estrutura encontrada no local os danos nas 

estruturas deverão ser menores. Mas os prejuízos em relação a perdas dos bens encontrados 

dentro das edificações serão bem maiores. 

A zona de baixo perigo – Perigo III - possui pequena probabilidade de ocorrência de 

inundações, somente será atingida em anos excepcionais. A definição dessa área é útil para 

informar a população sobre a grandeza do risco a que está sujeita, pois possui um número 

considerável de edificações, um total de 1075. Esta área não necessita regulamentação quanto 

às inundações. 
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6.3. Vulnerabilidade a Inundações 

 

A análise da vulnerabilidade por referência a um determinado território e a um dado 

perigo faz-se tomando em consideração não apenas dimensões físicas, mas também 

dimensões de ordem social. Neste âmbito, incluem-se parâmetros associados às características 

do parque edificado (ex. padrão urbano, densidade e tipos de usos) e da população em risco. 

Dessa forma, o termo vulnerabilidade indica nesta pesquisa a fragilidade do sistema social em 

vista do desencadeamento do processo de inundação (dinâmica fluvial). 

 

6.3.1. Município de PORTO LUCENA 
 

A análise da vulnerabilidade no município de Porto Lucena foi iniciada verificando a 

quantidade de eventos ocorridos no município e se foi decretada Situação de Emergência (SE) 

ou Estado de Calamidade Pública (CP). Dos oito registros de inundações foram decretadas 

duas Situações de Emergência e uma de Calamidade Pública, a primeira SE registrada foi na 

primeira quinzena do mês de julho em 1983, a segunda SE foi na segunda quinzena de maio 

de 1990 e a única situação de CP foi em 1992, também na segunda quinzena de maio, esta foi 

a última inundação a ocorrer no município. No mês de julho de 1983, ocorreu um dos maiores 

eventos registradas no Estado. Municípios de todas as regiões foram atingidos e milhares de 

pessoas foram desabrigadas. 

Como mencionado no capítulo anterior, verificamos que as precipitações nesse tipo de 

evento, que causam um grande impacto a população ribeirinha são de classe 2 e 3, ocorridas 

por vários dias, sendo algumas vezes acompanhadas por chuvas de classe 4. 

Alguns locais próximos do rio Uruguai possuem declividades em torno de 2 a 5%, que 

possuem difícil drenagem das águas pluviais e fluviais, exigindo por isso cuidado extremo 

para que não sejam ocupadas. O grande volume de água que o rio Uruguai apresenta em 

momentos de elevada precipitação, somente grandes obras específicas próximas do rio seriam 

suficientes para diminuir o perigo das inundações. 

As ocupações próximas do rio Uruguai deveriam respeitar o distanciamento 

regulamentar numa faixa de 200 metros20 (Artigo 2° do Código Florestal Brasileiro - de 200 

(duzentos) metros para os cursos d'água que tenham de 200 (duzentos) a 500 (quinhentos) 

metros de largura), consideradas como Áreas de Preservação Permanente (APP). Esta atitude 

seria de grande importância para facilitar o processo de infiltração natural das águas pluviais, 

                                                 
20 O rio Uruguai em Porto Lucena possui uma largura de aproximadamente 500 metros. 
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e para manutenção de um número maior de áreas verdes como pontos de captação de águas 

superficiais (bacias de captação), evitando-se os problemas de inundações. 

Os locais de baixa e média encosta, principalmente no setor oeste da cidade, também 

deveriam ser respeitados pelas altas declividades e pela existência de nascentes, pois além de 

serem consideradas APPs causam transtornos à população que as ocupa, quando ocorrem 

intensos eventos de precipitação. Não deveria ser permitido abertura ou prolongamento de 

vias de circulação, bem como a expansão da área urbana, mas o que se pode observar é o 

aumento de novos arruamentos em direção às encostas. 

Em relação às habitações e edificações que estão dentro das áreas de perigo, foram 

verificadas as suas estruturas enquanto sua apresentação material, visível aos olhos do 

observador21, como também a função exercida por elas dentro do espaço urbano. 

 Assim, a área considerada de perigo possui um total de 83 edificações sujeitas ao 

processo de inundação (Quadro 6.3). Destas, a maioria são residências com alto padrão 

estrutural, localizadas na parte Norte e Sul da área, enquanto as residências com médio padrão 

estão localizadas na parte central, e, as consideradas com baixo padrão localizam-se na parte 

Norte. As imagens de algumas edificações estão apresentadas na Figura 6.17 e o mapa do 

padrão urbano na Figura 6.18. 

 

Quadro 6.3: Quantificações por Padrão Urbano. 

Padrão Urbano Residências Edificações com fins industriais, comercias e lazer.  

Alto 45 19 

Médio 6 1 

Baixo 11 3 

 

As áreas edificadas possuem irregularidade no perfil construído, ausência de 

coordenação entre infra-estruturas, equipamentos e mobiliário urbano. As residências com 

baixo padrão urbano não recebem muitos investimentos de melhorias e como são formados 

com material de baixa qualidade, são estruturalmente muito frágeis. As residências de médio e 

alto padrão possuem características que denotam melhorias nas estruturas. O padrão dos lotes e 

                                                 
21 A identificação de um objeto implica na sua distinção em relação a outras coisas, seu reconhecimento como 
uma entidade separada, ou seja, sua identidade. Além disso, a imagem da cidade deve incluir o padrão espacial 
ou a relação do objeto com o observador e com os outros objetos, ao que Lynch chamou de estrutura (LYNCH, 
1960). O autor argumenta que o objeto deve ter algum significado para o observador, seja prático ou emocional, 
e que isso está intimamente ligado à sua identidade e seu papel dentro de uma estrutura mais ampla. O autor 
refere-se também à forma, cor ou arranjo que facilitam a formação de imagens mentais do ambiente fortemente 
identificadas, poderosamente estruturadas e altamente úteis (LYNCH, 1960). 
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as características tipológicas são variáveis em dimensões, sendo entre 150m² a 400m², com 

uma ocupação predominantemente residencial unifamiliar. 

A área em perigo de inundações apresenta ocupações consolidadas e de baixas alturas 

(predominam edificações com até um pavimento). A presença de vegetação e da própria 

topografia acaba por encobrir a visualização de longas distâncias, a maior distância visual é 

em direção ao rio Uruguai. 

Na análise do padrão função urbana definido com base na proposta de Robaina (1999), 

verificou-se a predominância do uso na área como residencial unifamiliar, correspondendo à 

região de ocupação mais antiga. Por estar localizada mais próxima ao rio Uruguai, a 

população usava o rio como forma de subsistência, com uma pesca intensiva.  

A região ainda apresenta uma série de terrenos livres e utilizados para agricultura, que 

não devem ser ocupados por residências. As áreas agrícolas variam nos minifúndios com 

agricultura familiar (milho e cana de açúcar) a pequenas áreas de produção (aves e gado de 

leite), entretanto, o pastoreio com gado predomina no uso do solo da paisagem. 

No restante da área urbana do município o comércio se faz presente de forma discreta, 

ocupando antigas casas residenciais que hoje abrigam estéticas e ateliês de costura, além de 

padarias e mercados de pequeno porte. Algumas lojas e pequenos restaurantes também estão 

presentes. 

Também foram analisadas as condições de infra-estrutura básica oferecidas à 

população residente na área considerada de perigo. Assim, podemos observar que em relação à 

rede pluvial, esta não existe em nenhuma rua, e, não há canalização de esgoto para tratamento 

em estações, sendo este colocado em fossas sépticas. 

Em relação aos arruamentos verifica-se que os traçados viários são projetados de 

forma radial. Os acessos principais já servem como elementos de drenagem e auxiliam no 

escoamento das águas, assim as edificações ficam voltadas para as vias de acesso principais e 

secundárias, ajudando a não ocorrência de movimentos de terra. 

A ocupação radial foi o padrão usado para a colina suave de média amplitude 

topográfica, onde está Porto Lucena. Nos locais onde se encontram altas declividades o acesso 

principal as casas é feito por escadarias (Figura 6.19), e o conjunto de moradias são dispostas 

ao longo das curvas de nível. Nesse modelo de ocupação, a drenagem, na maioria dos casos, é 

conduzida para escadarias, que funcionam como escadas d’água, ficando inviabilizadas para o 

acesso durante e logo após chuvas intensas. Juntamente com o tráfego não intenso soma-se à 

deficiência dos passeios e das vias públicas. 
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No município a forma de ocupação foi espontânea, ocorrendo 

a forma radial da área urbana indica esta forma de ocupaç

população ocupou os espaços de forma ordenada.

 

 

Torna-se importante

como o município possui menos de 10 mil habitantes o IBGE não 

setores censitários. Dessa fo

urbana, que são cinco, e realizada 

domicílio. 

A estimativa do número de habitantes 

população do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE): Resultados do Universo 

do Censo Demográfico 2007

A partir destes dados, pode

de pequena a média, não ultrapassando quatro moradores.

 

Quadro 6.4

Setores Total de Pessoas 
do Setor

431500805000001 

431500805000002 

431500805000003 

431500805000004 

431500805000005 

 

Foi verificado o adensamento populacional na área de perigo a inundações também em 

campo. Dessa forma, pode
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No município a forma de ocupação foi espontânea, ocorrendo planejamento, somente 

a forma radial da área urbana indica esta forma de ocupação. Por ter ocorrido desse modo, a 

população ocupou os espaços de forma ordenada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6.19: Escadarias que permitem
residências. 

se importante também analisar os números populacionais da área urbana, mas 

como o município possui menos de 10 mil habitantes o IBGE não dispõem

. Dessa forma, foram verificados todos os setores 

co, e realizada uma média que retrata a quantidade de pessoas por 

A estimativa do número de habitantes dos setores foi gerada a partir 

população do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE): Resultados do Universo 

nso Demográfico 2007, representado no Quadro 6.4 a seguir. 

A partir destes dados, pode-se observar que a densidade de pessoas por domicílio 

, não ultrapassando quatro moradores. 

4: Total de pessoas e domicílios por setor censitário.

Total de Pessoas 
do Setor 

Total de 
Domicílios do 

Setor 

Total de 
Domicílios 
Urbanos

398 161 

553 213 

573 202 

384 129 

348 106 

Fonte: IBGE, 2007. 

Foi verificado o adensamento populacional na área de perigo a inundações também em 

campo. Dessa forma, pode-se observar que as residências com padrão urbano baixo e médio 
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planejamento, somente 

. Por ter ocorrido desse modo, a 

permitem acesso as 

os números populacionais da área urbana, mas 

dispõem dos limites dos 

os setores pertencentes à área 

a quantidade de pessoas por 

gerada a partir dos dados de 

população do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE): Resultados do Universo 

se observar que a densidade de pessoas por domicílio varia 

censitário. 

Total de 
Domicílios 
Urbanos 

Média de 
Pessoas por 
Domicílio 

159 2,5 

213 2,5 

202 2,8 

128 2,9 

104 3,46 

Foi verificado o adensamento populacional na área de perigo a inundações também em 

se observar que as residências com padrão urbano baixo e médio 
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foram aquelas que apresentaram um maior número de pessoas por moradia, e, aquelas com 

padrão urbano alto apresentavam entre duas a três pessoas. 

 Assim, com todas essas informações analisadas foi possível gerar o mapa de 

vulnerabilidade a inundações para a área urbana de Porto Lucena (Figura 6.20). 

 A área de alta vulnerabilidade é pequena, envolvendo onze residências de baixo 

padrão urbano, possuindo uma população aproximada de 35 pessoas. Esta área concentra-se 

somente na parte Norte. 

A classe de média vulnerabilidade concentra-se na parte Norte e Centro/Sul da área 

urbana. Assim, existem 20 residências com alto padrão urbano na área Norte, que se vierem a 

ser atingidas por inundações possuem uma maior resistência ao impacto, mas podem ter 

maiores perdas do mobiliário. Esta zona possui uma densidade habitacional de 

aproximadamente 60 pessoas.  

Na área Centro/Sul encontramos 25 residências com médio e alto padrão, com um 

número populacional aproximado de 75 pessoas. As ruas estão em sentido paralelo ao rio não 

possuindo infra-estrutura adequada, podendo sofrer grandes danos. 

 A zona de baixa vulnerabilidade ocupa uma pequena área e está distribuída por toda a 

zona de perigo, nela encontramos 6 residências com alto padrão estrutural e 23 edificações 

com outros fins. A zona Norte possui somente duas residências, sendo o restante constituído 

por edificações com outros usos. A zona Sul da área urbana possui 4 residências distribuídas 

ao longo de uma rua sem pavimentação. 
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6.3.2. Município de SÃO BORJA 

 

No município de São Borja ocorreram entre os anos de 1980 e 2009, 38 eventos de 

inundações graduais sendo decretadas 15 situações de emergência e uma de calamidade 

pública, esta foi registrada em maio de 1992, em Porto Lucena como mencionado 

anteriormente nesta inundação também foi decretada situação de calamidade pública.  

No ano de 1983, ocorreu um dos eventos mais intensos de inundação no município e 

no Estado do Rio Grande do Sul, este coincidiu com o El Niño mais intenso já registrado. As 

conseqüências da inundação de 1983 foram catastróficas e ficaram marcadas na memória do 

povo Sãoborjense. Muitas moradias foram inundadas e milhares de pessoas foram 

desabrigadas, o bairro ribeirinho do Passo ficou submerso por mais de duas semanas. 

Na primeira quinzena de agosto de 1984, as inundações foram responsáveis por danos 

na fronteira oeste do estado. O evento atingiu vários municípios sendo que os danos mais 

elevados ocorreram em São Borja, onde cerca de 1.200 pessoas ficaram desabrigadas, no 

início de outubro, novamente foram registrados danos causados por inundações.  

No Quadro 6.5, a seguir, podemos observar o total de pessoas desabrigadas/atingidas 

nos principais eventos de inundações de São Borja. 

 

Quadro 6.5: Total de pessoas desabrigadas/atingidas em São Borja. 

Evento/Ano Pessoas Desabrigadas 

Ago-1984 Cerca de 1.200. 

1986 Cerca de 720. 

Abr-1987 Cerca de 1.600. 

Set-1989 Cerca de 1.300. 

Mai-1990 Cerca de 3.200. 

Out-1990 Cerca de 1.000. 

Mai-1992 Cerca de 5.000. 

Jun-1992 Cerca de 1.800. 

1993 Cerca de 1.120. 

Jun-1994 Cerca de 750. 

Out-1994 Cerca de 150. 

Out-1997 Cerca de 2.100. 

Jun-2005 Cerca de 716. 

Fonte: Defesa Civil-RS e Jornal Zero Hora. 
 

A última inundação em São Borja dentro da série analisada ocorreu em novembro de 

2009 (Figuras 6.21 e 6.22), atingindo centenas de pessoas. Neste evento foi obtido o 
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depoimento da dona de casa Nara Andrade (pelo site de Olho no Tempo), 43 anos, que 

tentava salvar seus móveis na manhã de sexta-feira (27). Acompanhada do marido e dos dois 

filhos, ela carregava armários e colchões para um edifício em construção na região ribeirinha 

de São Borja, “a água simplesmente invadiu a nossa casa, que ficou submersa. Estamos 

tentando salvar o que é possível. Mas, infelizmente, perdemos algumas coisas”, afirma. Sem 

condições financeiras para adquirir um imóvel em uma região distante do Uruguai, ela conta 

que as cheias já provocavam prejuízos maiores para sua família em outras épocas. “Hoje, pelo 

menos existe esse prédio em construção próximo para a gente recolher nossos móveis, antes, 

recorríamos aos bombeiros”, diz (http://wwwdeolhonotempo.blogspot.com). 

 

 
Figura 6.21: Bairro do Passo. Casa de Nara Andrade. 

Fonte: Trabalho de campo Jun/2010. 

 
Figura 6.22: Bairro do Passo. Casa de Nara Andrade. 

Inundação de Novembro de 2009. 
Foto: Everton Dalenogare. 

 

 As inundações já causaram muitos danos a população e a infra-estrutura da cidade. 

Várias casas já foram atingidas, agricultores perderam suas plantações, que ficaram cobertas 

pelas águas do rio Uruguai e seus afluentes e ruas foram obstruídas também pelos sedimentos 

e entulhos. 

Dessa forma, devido à expansão urbana sem planejamento, a cada evento perigoso na 

planície aluvial, tanto as pessoas e seus bens materiais como os equipamentos públicos estão 

sujeitas a danos e prejuízos. 

Assim como em Porto Lucena, em São Borja a malha viária é importante para análise 

das condições de vulnerabilidade da população. A malha urbana da cidade de São Borja 

mantém as características de sua fundação jesuítica original (Figura 6.23).  
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As reduções jesuíticas obedeciam a certos critérios de 

única adotada consistia em uma praça quadrada onde ao sul erguia

voltava-se para norte. Ao lado do templo localizava

ficavam as oficinas, sala de música e de

e o quartel. Os alojamentos indígenas se dispunham ao longo da praça. O crescimento do 

núcleo se dava de forma regular, formando quadras maiores ou menores, obedecendo a um 

traçado xadrez. 
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Figura 6.23: Mapa da malha urbana. 
Fonte: Plano Diretor de São Borja. 

 

As reduções jesuíticas obedeciam a certos critérios de organização espacial. A planta 

única adotada consistia em uma praça quadrada onde ao sul erguia-se o templo cuja entrada 

se para norte. Ao lado do templo localizava-se o cemitério e o colégio. Ao lado desses 

ficavam as oficinas, sala de música e depósito. Na face leste, localizava-

e o quartel. Os alojamentos indígenas se dispunham ao longo da praça. O crescimento do 

núcleo se dava de forma regular, formando quadras maiores ou menores, obedecendo a um 

__________________________________________________________________________________ 
Municípios de Porto Lucena e São Borja 

156

 

organização espacial. A planta 

se o templo cuja entrada 

se o cemitério e o colégio. Ao lado desses 

-se o hospital, a cadeia 

e o quartel. Os alojamentos indígenas se dispunham ao longo da praça. O crescimento do 

núcleo se dava de forma regular, formando quadras maiores ou menores, obedecendo a um 
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O centro urbano, a praça principal, a igreja matriz ocupam hoje os mesmos locais de 

origem. O primitivo traçado em xadrez foi prolongado e repetido ao longo do 

desenvolvimento urbano (SÃO BORJA, 1970). 

Além do desenvolvimento do núcleo jesuítico, outro assentamento urbano surgiu junto 

ao rio Uruguai, denominado Passo, esse também possuindo traçado ortogonal. Em 1912, na 

divisão administrativa do município de São Borja, o Passo é considerado Comissariado 

Especial. A união dos dois núcleos urbanos ocorre lentamente através de uma via de ligação 

que até a elaboração do Plano não havia sido ocupada. A área militar aparece como uma 

grande barreira para uma maior conexão entre os dois núcleos. 

A estrutura viária urbana está hierarquizada de acordo com a capacidade de 

escoamento das vias e o seu grau de distribuição e conectividade com o tecido urbano e com 

as áreas periféricas do município, sendo assim formadas: 

- estradas federais e estaduais sendo, desta forma, periféricas à cidade e destinadas ao trânsito 

de passagem e acesso ao município; 

- no anel urbano encontram-se vias urbanas de porte que cumpre a função de organizar o 

macro-trânsito urbano, ligando o conjunto de xadrez; 

- nos inter-bairros existem vias coletoras destinadas especialmente ao transporte coletivo, 

sendo de escala imediatamente superior às vias locais ou mínimas; 

Cerca de 80 km das vias públicas não possuem pavimentação, sendo apenas 

encascalhadas. Dos 120 km pavimentados, 40 km são asfaltados no centro da cidade e 80 km 

pavimentados com pedras imbricadas a guisa de paralelepípedos. Todas as vias do macro-

trânsito urbano apresentam-se em boas condições físicas de conservação e todas são 

asfaltadas, possuindo passeios públicos e canalização para as águas pluviais.  

Os arruamentos inter-bairros são constituídos de revestimentos muitas vezes 

degradados ou inexistentes, em alguns trechos os veículos trafegam diretamente sobre o que 

se pode considerar como revestimento primário e solo compactado (Figura 6.24). Os passeios 

observados não possuem geometria definida e são formados por materiais diversos, 

predominando o solo compactado. 
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Hoje o Passo é um bairro situado em torno do porto de São 

constituído por trabalhadores e moradias populares. Os moradores do bairro são conhecidos 

como “passianos”. O Bairro é o maior da cidade, englobando muitas vilas menores

as margens do rio Uruguai,

 

 Além da malha viária, também foi analisado o 

perigo a inundações, onde foram 
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Figura 6.24: Arruamentos no Bairro Passo. 

Hoje o Passo é um bairro situado em torno do porto de São Borja

trabalhadores e moradias populares. Os moradores do bairro são conhecidos 

como “passianos”. O Bairro é o maior da cidade, englobando muitas vilas menores

, passando pelo Cais do Porto. 

 
Além da malha viária, também foi analisado o padrão edificado

onde foram verificadas as características construtivas e estruturais das 
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Borja (Figura 6.25), e é 

trabalhadores e moradias populares. Os moradores do bairro são conhecidos 

como “passianos”. O Bairro é o maior da cidade, englobando muitas vilas menores, indo até 

 

edificado da área urbana com 

as características construtivas e estruturais das 
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edificações. 

Usou-se a mesma metodologia de Porto Lucena para as edificações, que foram 

divididas em alto, médio e baixo padrão construtivo. Assim, observa-se que São Borja 

apresenta um padrão urbano diferente daquele que encontramos normalmente em áreas de 

perigo aos processos fluviais, as construções possuem em geral um alto padrão construtivo, a 

maioria das moradias possui excelentes acabamentos e boas condições de conservação. Estes 

bairros apresentam alto grau de ocupação e pouca presença de ocupações irregulares. A figura 

6.26 mostra algumas edificações na área de perigo a inundações. 

No trabalho apresentado por Costa et al. (2009), sobre os cenários de inundações para 

o município de Caratinga-MG, a relação entre as áreas atingidas e os aspectos 

socioeconômicos do município revelou que uma população com nível de renda mais elevado 

ocupa uma área de alto risco de inundação, fato que não é comum, visto que estes 

normalmente são ocupados pela população de menor poder aquisitivo que por falta de 

alternativa historicamente ocupam áreas mais vulneráveis. 

As edificações com padrão urbano médio estão localizadas principalmente nas ruas 

Bento Gonçalves e Pablo Nerudio, nas demais ruas encontram-se dispersas ao meio das 

edificações com padrão baixo e alto. 

As edificações com baixo padrão construtivo que está vinculado às habitações que 

geralmente são auto-construídas por seus moradores e apresentam variados materiais em sua 

estrutura, foram localizadas principalmente nas ruas Pablo Nerudio, Bento Gonçalves, Angelo 

Proença Vicenti, Panamá e Cuba. 

 Para um melhor detalhamento a quantidade de edificações conforme o padrão na área 

considerada de perigo está indicada no Quadro 6.6.  A distribuição das edificações com os 

diferentes tipos de padrões estão apresentados na Figura 6.27. 

 

Quadro 6.6: Padrão Urbano. 
Padrão Urbano Residências Edificações com fins industriais, 

institucionais, comercias e lazer.  

Alto 1322 110 

Médio 158 4 

Baixo 58 - 
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Pode-se notar certa homogeneidade nos loteamentos, principalmente porque eles 

possuem aproximadamente 

pavilhonar predominante se desenvolve em um pavimento com 

do terreno. Ocorrem edificações de dois a três pavimentos nas principais ruas, como 

Tiradentes e Francisco Miranda, mas com menor incidência.

O uso do solo no Bairro Passo e no Bairro Itachere é predo

unifamiliar. Algumas residências possuem uso misto 

voltadas à complementação do orçamento familiar.

pequenas lanchonetes, salões de beleza, depósitos de bebidas, mercadinhos, sorve

pequenos magazines, os quais são construídos na frente ou ao lado da casa onde se mora, por 

meio da ocupação de um ou mais de seus cômodos.

O comércio, composto de lojas,

localiza-se nas principais ruas

Rua Monsenhor Patrício Petti Jean

Ainda encontram-se

Uruguai, que além da pesca praticam

de vida. A atividade pesqueira apresenta oscilações, ocorrendo épocas de menor captura, o

que praticamente obriga os pescadores a desenvolver outra atividade que

rendimentos para o sustento da família.

Os pescadores utiliza

artesanal, sem vínculo com indústrias.

a barcos a remo (Figura 6.2
 

Figura 

No cais do Porto encontra

atividades comerciais verificando

Tamandare, mas ainda não se concretizou nas porções internas do bairro, onde

levantamentos revelam a predominância das atividades residenciais
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se notar certa homogeneidade nos loteamentos, principalmente porque eles 

aproximadamente as mesmas dimensões típicas (10 x 30 metros). A tipologia 

pavilhonar predominante se desenvolve em um pavimento com aproveitamento maior de 70% 

do terreno. Ocorrem edificações de dois a três pavimentos nas principais ruas, como 

Tiradentes e Francisco Miranda, mas com menor incidência. 

O uso do solo no Bairro Passo e no Bairro Itachere é predo

residências possuem uso misto para fins comerciais ou de 

voltadas à complementação do orçamento familiar. Dessa forma, verificamos

s lanchonetes, salões de beleza, depósitos de bebidas, mercadinhos, sorve

pequenos magazines, os quais são construídos na frente ou ao lado da casa onde se mora, por 

meio da ocupação de um ou mais de seus cômodos. 

composto de lojas, varejo de alimentos e vestuário e oficina mecânica

ruas do bairro Passo – Almirante Tamandare, Francisco Martins e 

trício Petti Jean. 

se no município muitos pescadores, que mora

que além da pesca praticam outra atividade, com o intuito de melhorar

pesqueira apresenta oscilações, ocorrendo épocas de menor captura, o

que praticamente obriga os pescadores a desenvolver outra atividade que

rendimentos para o sustento da família. 

ilizam redes, linha de mão e espinhéis caracteriza

vínculo com indústrias. As embarcações utilizadas correspondem

6.28), sendo que algumas são movidas a motor. 

  
Figura 6.28: Embarcações usadas pelos pescadores. 

 

No cais do Porto encontram-se atividades comercias de bares

atividades comerciais verificando-se a sua continuação ao longo da 

Tamandare, mas ainda não se concretizou nas porções internas do bairro, onde

levantamentos revelam a predominância das atividades residenciais em moradias individuais.
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se notar certa homogeneidade nos loteamentos, principalmente porque eles 

as mesmas dimensões típicas (10 x 30 metros). A tipologia 

aproveitamento maior de 70% 

do terreno. Ocorrem edificações de dois a três pavimentos nas principais ruas, como 

O uso do solo no Bairro Passo e no Bairro Itachere é predominante residencial 

para fins comerciais ou de serviços, 

erificamos a presença de 

s lanchonetes, salões de beleza, depósitos de bebidas, mercadinhos, sorveterias e 

pequenos magazines, os quais são construídos na frente ou ao lado da casa onde se mora, por 

varejo de alimentos e vestuário e oficina mecânica, 

Almirante Tamandare, Francisco Martins e 

muitos pescadores, que moram próximo ao rio 

outra atividade, com o intuito de melhorar sua qualidade 

pesqueira apresenta oscilações, ocorrendo épocas de menor captura, o 

que praticamente obriga os pescadores a desenvolver outra atividade que lhes traga 

caracterizando uma produção 

correspondem, em maioria, 

 

 

se atividades comercias de bares. Há um incentivo as 

se a sua continuação ao longo da Rua Almirante 

Tamandare, mas ainda não se concretizou nas porções internas do bairro, onde os 

em moradias individuais. 
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 Com as inundações os bares no cais do Porto são os primeiros a serem atingidos, 

conforme podemos observar nas Figuras 6.29 e 6.30. 

 

 
Figura 6.29: Uso comercial de bares e restaurantes. 

Fonte: Trabalho de campo Jun/2010. 

 
Figura 6.30: Inundação de Nov/2009. 

Fonte: Juliano Jacques 
 

Conforme informações dadas pelo coordenador municipal da Defesa Civil, José Ênio 

de Jesus, a inundação de novembro de 2009 além de danificar os 9 bares do Cais do Porto, 

deixou mais de 100 famílias desabrigadas. 

O coordenador acrescentou ainda que a inundação do rio Uruguai, cujo nível estava 

cima de 12,30 metros além do normal, trouxe outros problemas além de desabrigar moradores 

da região do Cais do Porto e vila do Porto do Angico. Segundo José Ênio, várias estradas 

ficaram interrompidas e algumas áreas de soja foram atingidas com altos prejuízos. O 

coordenador da Defesa Civil ressalta que a situação ficou sob controle porque as comportas 

das barragens de Itá e Machadinho permaneceram fechadas. Caso tivessem sido abertas as 

comportas das barragens, o nível do rio poderia aumentar consideravelmente deixando em 

alerta a população ribeirinha, produtores rurais e a defesa civil do município. 

 A população total do município entre 1960 e 1970, avançou de 45.507 para 52.518 

habitantes, apresentando uma taxa de crescimento de 1,44% ao ano. De 1971 a 1980 a 

população total saltou para 58.202 habitantes, com taxa de 1,03% ao ano. Em 1991 a 

população total atingiu 63.498 habitantes, significando o crescimento de 0,79% ao ano. Entre 

1992 e 1996, observou-se forte decréscimo da população rural, algo em torno de 8.500 

pessoas. Porém essa migração não se deu toda em direção à sede do município, pois a 

população total reduziu-se de 63.498 para 63.208 habitantes, observando-se a taxa negativa de 

0,09%. Entre 1997 e 2000, curiosamente, a população rural reduziu-se de 8.584 para 7.596 
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pessoas (-988 hab) e a população urbana cresceu de 54.624 para 57.273 habitantes (+2.649 

hab). A população total cresceu 0,65% ao ano, atingindo 64.869 habitantes. 

Conforme contagem do IBGE em 2007, a população total do Município de São Borja 

é de 61.834 habitantes, representando um decréscimo de 3.035 habitantes, no intervalo de 6,5 

anos (taxa negativa de 0,75%). 

A estimativa do número de habitantes das áreas atingidas pelas inundações foi gerada 

a partir dos dados de população do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE): 

Resultados do Universo do Censo Demográfico 2007. Dessa maneira, a partir da análise de 

cada setor atingido pelas inundações (Figura 6.31), chegou-se a uma média que retrata a sua 

densidade populacional. 

 

 

 

 Assim, verifica-se que são oito os setores censitários atingidos pelas inundações 

(Quadro 6.7), e todos eles possuem uma homogeneidade em relação à quantidade de pessoas 
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por domicílio, em torno de 3 a 3,5 pessoas. O setor censitário mais populoso é o 

43180020500045, e, consequentemente possui o maior número de residências, que coincide 

com o Bairro Itachere. 
 

Quadro 6.7: Total de pessoas e domicílios por setor censitário. 

Setores Total de Pessoas 
do Setor 

Total de 
Domicílios do 

Setor 

Total de 
Domicílios 
Urbanos 

Média de 
Pessoas por 
Domicílio 

431800205000033 937 268 268 3,49 

431800205000034 720 202 202 3,56 

431800205000035 860 252 252 3,41 

431800205000036 1025 299 299 3,4 

431800205000037 954 279 279 3,4 

431800205000038 934 271 271 3,44 

431800205000039 940 269 269 3,49 

431800205000045 1707 456 456 3,74 

431800205000047 802 241 241 3,32 

 

 O bairro Itachere não era o mais populoso em 2000 (Quadro 6.8), mas com a retirada 

de mais de 400 famílias das áreas de alto perigo a inundações do bairro Passo, estas foram 

realocadas no bairro Itachere, por volta de quatro anos atrás. Essas famílias estão hoje 

assentadas fora das áreas de perigo a inundações. 

 
Quadro 6.8: Comparação do total de pessoas por setor censitário. 

Setores Total de Pessoas do 
Setor – Censo 2000. 

Total de Pessoas do 
Setor – Censo 2007 

431800205000033 1048 937 

431800205000034 936 720 

431800205000035 961 860 

431800205000036 1145 1025 

431800205000037 1000 954 

431800205000038 1045 934 

431800205000039 1042 940 

431800205000045 1096 1707 

431800205000047 957 802 

 
Também foram analisadas as condições de infra-estrutura básica oferecidas à 

população residente na área como a rede pluvial, canalização do esgoto cloacal e pluvial. 

Os serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário do município 

são prestados pela CORSAN - Companhia Riograndense de Saneamento, sociedade de 

economia mista controlada pelo Governo Estadual, através de Contrato de Concessão 
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assinado em 27/09/1995. O Poder Executivo foi autorizado a celebrar esse contrato pela Lei 

Municipal nº 2330/95, argumentando o descumprimento de vários itens contratuais. 

Conforme expõe a Prefeitura, os serviços públicos têm sido prestados de maneira 

insatisfatória, sendo evidente a falta de investimentos em obras de melhoria e expansão dos 

sistemas operados pela CORSAN. Há ocorrência constante de vazamentos nas redes de 

distribuição de água, bem como é frequente a interrupção do abastecimento. A rede coletora 

de esgotos é de pequena extensão, sendo tratadas apenas 12 % das vazões da cidade. 

A falta de tratamento dos esgotos sanitários traduz-se nas descargas dos efluentes 

diretamente nos cursos d’água que cortam a cidade ou no lençol freático. Considerando que a 

estação de tratamento de esgotos existente processa a depuração em nível primário, conclui-se 

que há impactos muito negativos no meio ambiente. 

Em sua maioria, a população utiliza fossas ou lança os dejetos em corpos receptores 

próximos e em valos a céu aberto. Há um projeto básico de engenharia objetivando a 

implantação de sistema completo e amplo para os esgotos de São Borja, recentemente 

elaborado para a CORSAN22. 

A região central da cidade não possui rede de drenagem pluvial específica. No entanto, 

não há registros de inundações, sob chuvas intensas. Há apenas a formação de filmes d’água 

um pouco mais espessos, cujo escoamento se dá em poucas horas, acompanhando a 

declividade natural do platô sobre o qual se assenta a cidade. 

Apenas nos bairros mais novos, na periferia, a Prefeitura realiza a execução de redes 

pluviais. Dos 200 km de vias públicas, apenas 40 km possuem rede de drenagem. 

A partir das análises, com todas essas variáveis, foi possível cartografar o mapa de 

vulnerabilidade para São Borja conforme mostrado na Figura 6.32. 

A classe de baixa vulnerabilidade está presente em dois locais da área urbana com 

predominância de construções com usos comerciais e industriais. Ao Norte da área urbana, o 

arroio Itachere que desaguá no rio Uruguai, ao sofrer bloqueios deixa vulnerável em torno de 

29 residências com alto padrão estrutural, 18 torres de silos para armazenamento de grãos e 

cinco edificações com outros usos. O número de pessoas vulneráveis neste local é em torno de 

100. 

 
 

                                                 
22 O presente Plano Municipal de Saneamento foi elaborado para a Prefeitura Municipal de São Borja, 
abrangendo o sistema de abastecimento de água, sistema de esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo dos 
resíduos sólidos e drenagem e manejo das águas pluviais urbanas. O horizonte do plano abrange um período de 
35 anos, considerando seu início em 2010, alcançando o horizonte de projeto em 2044. 
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Nas proximidades do rio Uruguai esta classe possui um total de 46 edificações 

comerciais, localizadas no Cais do Porto nas rua Angelo Vicenti Proença e Castro Alves. Ao 

meio destas edificações encontram-se algumas residências com alto padrão estrutural. 

A classe de média vulnerabilidade predomina na área de perigo a inundações, 

localizada próximo ao arroio ao Norte da área urbana e nas proximidades do rio Uruguai. Este 

fato é explicado por São Borja possuir suas edificações com predominio de alto padrão 

construtivo. O número de edificações é em torno de 1155, sendo somente 63 para outros usos 

(não residenciais), assim o número de pessoas também é alto em torno de 3800 pessoas. 

A classe de alta vulnerabilidade localiza-se próximo ao Caís do Porto, com edificações 

predominantes com padrão estrutural médio e baixo, um sistema de esgoto inadequado bem 

como de ruas e imobiliário urbano. Este local possui um total de 238 residências, 

consequêntemente um número aproximado de 800 pessoas. Na parte norte da área urbana, nas 

ruas Cuba e Panamá encontram-se 138 edificações, também com alta vulnerabilidade, 

possuindo aproximadamente 480 pessoas. 

 

6.4. ZONEAMENTO DE RISCO A INUNDAÇÕES  

 

 A combinação entre os graus de perigo a inundações e das potenciais consequências 

para os habitantes, para a saúde, o patrimônio construído, as atividades econômicas e ao meio 

ambiente, permite a construção de “Mapas de Risco”, estes são de extrema importância para 

planos de gestão contra inundações. 

 

6.4.1. Município de PORTO LUCENA 

 

Com a integração de todos os resultados foi possível gerar o mapa de risco de 

inundação que foi zoneado em duas classes: Risco Baixo e Risco Médio. O mapa de risco de 

inundações está apresentado na Figura 6.33. 

A zona de Risco Médio possui 22 edificações, destas 3 são para usos comerciais e 

industriais e as 19 restantes são residências (6 de alto padrão estrutural, 2 de médio e 11 de 

baixo). Esta zona possui uma densidade habitacional de 3 pessoas por domicílio, em caso de 

ocorrer novos eventos de inundações e atingir as residências teriam que ser removidas em 

torno de 60 pessoas. 
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Estes locais devem ser considerados como áreas de observação, caso ocorra altos 

índices de precipitação por vários dias em alto curso do rio Uruguai, e já tenham sido 

atingidas as áreas de alto perigo. 

 Na zona de baixo risco encontramos dois padrões urbanos (alto e médio), com um 

total de 41 residências e 20 edificações possuindo outros usos, se elas forem atingidas teriam 

que ser removidas mais de 120 pessoas. 

No setor Norte e Sul o tráfego de veículos é um dos principais afetados pelas 

inundações, pois, lâminas de inundação relativamente pequenas são suficientes para dificultar 

e até interromper o trânsito ou aumentar o risco de aquaplanagem, podendo provocar 

acidentes. 

 Por Porto Lucena possuir baixa frequência de inundações, portanto, sendo atingida 

com um tempo de retorno muito alto, pode-se dispensar medidas individuais de proteção para 

as habitações, mas orientar a população para a eventual possibilidade de inundações e dos 

meios de proteger-se das perdas decorrentes. 

Para as áreas de risco sugerem-se medidas a serem tomadas pelo poder público para 

evitar a reocupação das margens do rio Uruguai; Conscientização dos moradores do local 

quanto à necessidade de evitar novas ocupações desses locais de risco; Providenciar a 

canalização do esgoto para a população residente. 

No quadro 6.9, a seguir, podem ser identificados quais serão os impactos mais 

significativos no cenário de inundações para a cidade de Porto Lucena. Apesar de o cenário 

atual da cidade não se encontrar impactado, pois já se passaram muitos anos sem eventos, 

ainda existe um potencial risco de novas inundações. 

Assim, como a população só é atingida com anos de retorno muito altos, os impactos 

maiores são causados na terra e na água, estes possuem magnitude alta, abrangência regional, 

com duração temporária para as águas e permanente para o solo. Ao considerar a 

possibilidade de contaminação dos recursos hídricos por produtos tóxicos, o risco se torna 

alto, porém reversível ao longo dos anos. Quanto à permanência das características originais 

do solo, podemos dizer que a erosão causa danos irreparáveis nas áreas mais íngremes, 

provocando danos estruturais. Através do processo de lixiviação, o solo sofre 

empobrecimento de sais minerais e da quantidade da matéria orgânica. 
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Quadro 

Características 
dos Impactos Saúde 

Magnitude Média 

Localização Regional 

Duração Temporário

Reversibilidade Sim 

Risco Médio 

Significância Média 

 

Quanto aos aspectos econômicos os impactos apresenta

atingem diretamente uma parcela da população

localizada na planície de inundação, 

reversível. O risco e a significância foram 

sociais e infra-estrutura, pois 

 Porto Lucena gerenciou de forma satisfatória as áreas de risco, pois a

mais de 100 famílias em condições de extremo 

estas foram removidas para cotas mais altas e distantes aproximadamente 150 metros da ca

do rio (Figura 6.34 e 6.35). 

 

Figura 6.34: Área ocupada pelas r
inundação de 1983

 

Hoje, a área que abriga essas famílias não é considerada com perigo a inundações, 

apenas apresenta alguns problemas de 

em alguns locais (Figura 6.

 

Rio Uruguai 
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Quadro 6.9: Tipos de impactos e suas características.

Tipo de Impacto 

Social Econômico Água 

Média Alta Alta 

Regional Regional Regional 

Temporário Temporário Temporário Temporário Temporária

Sim Sim Sim 

Médio Médio Alto 

Média Médio Média 

Quanto aos aspectos econômicos os impactos apresentaram média

uma parcela da população que vive da pequena propriedade rural 

localizada na planície de inundação, porém com um cenário de duração temporária e 

reversível. O risco e a significância foram médios, tanto para a saúde, quanto para os aspectos 

, pois coloca poucas pessoas em situação de fragilidade

Porto Lucena gerenciou de forma satisfatória as áreas de risco, pois a

mais de 100 famílias em condições de extremo risco próximo as margens do rio Uruguai, 

ovidas para cotas mais altas e distantes aproximadamente 150 metros da ca

 

 
Área ocupada pelas residências antes da 

inundação de 1983. 
Figura 6.35: Residências que hoje abrigam as famílias 

que foram removidas (após inundação de 1983) 
proximidade da calha do rio Uruguai.

Hoje, a área que abriga essas famílias não é considerada com perigo a inundações, 

apenas apresenta alguns problemas de escoamento na encosta que faz com que ocorra erosão 

em alguns locais (Figura 6.36) e deixem outros com um acúmulo muito alto de água.
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: Tipos de impactos e suas características. 

Infra-
estrutura 

Solo 

Média Alta 

Local Regional 

Temporária Permanente 

Sim Não 

Média Alto 

Média Alta 

média magnitude, pois 

que vive da pequena propriedade rural 

porém com um cenário de duração temporária e 

, tanto para a saúde, quanto para os aspectos 

em situação de fragilidade. 

Porto Lucena gerenciou de forma satisfatória as áreas de risco, pois até 1983 residiam 

próximo as margens do rio Uruguai, 

ovidas para cotas mais altas e distantes aproximadamente 150 metros da calha 

 
: Residências que hoje abrigam as famílias 

(após inundação de 1983) da 
proximidade da calha do rio Uruguai. 

Hoje, a área que abriga essas famílias não é considerada com perigo a inundações, 

escoamento na encosta que faz com que ocorra erosão 

) e deixem outros com um acúmulo muito alto de água. 
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6.4.2. Município de SÃO BORJA

 

O mapa de risco de 

Risco Médio e Risco Baixo

Na zona de alto risco, encontram

residências de baixo padrão estrutural com um sistema de esgoto 

deficitário. Estas estão localizadas muito próximas do rio 

Pablo Nerúdio, Bento Gonçalves e Angelo Proença Vicenti, 

próximas ao arroio Itachere nas ruas Anaurelino F. Moreira, Panamá e Cuba.

Se todas essas residências fossem atingidas em um evento teriam que ser removidas em 

torno de 1000 pessoas. Assim, explica

eventos registrados no município.

Para as edificações de baixo padrão estrutural as inundações são bem destrutivas, 

efeito da duração da inundação sobre as residências quanto mais prolongadas for

causar danos irreparáveis. 

abandonem as residências. 

Nas edificações comerciais de bares e restaurantes os danos são significativos

produtos estragados, danos em maquinário, aparelhos eletrônicos, 

demais tipos de estabelecimentos ocorrem danos em algumas estruturas, perda de móveis, 

roupas em pequenas lojas, eletrodomésticos e comidas em mercadinhos e padarias.
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Figura 6.36: Erosão na encosta. 

SÃO BORJA 

mapa de risco de inundação foi elaborado caracterizando três

Risco Baixo, o mapa está apresentado na Figura 6.37. 

Na zona de alto risco, encontram-se um total de 410 edificações, sendo muitas destas 

residências de baixo padrão estrutural com um sistema de esgoto 

stas estão localizadas muito próximas do rio Uruguai, no Caís do Porto

Pablo Nerúdio, Bento Gonçalves e Angelo Proença Vicenti, e no bairro Itachere localizam

ao arroio Itachere nas ruas Anaurelino F. Moreira, Panamá e Cuba.

Se todas essas residências fossem atingidas em um evento teriam que ser removidas em 

torno de 1000 pessoas. Assim, explica-se a quantidade de pessoas desabrigadas/atingidas nos 

registrados no município. 

Para as edificações de baixo padrão estrutural as inundações são bem destrutivas, 

efeito da duração da inundação sobre as residências quanto mais prolongadas for

 Se a inundação for da ordem de dias, exigirá que os

 

Nas edificações comerciais de bares e restaurantes os danos são significativos

produtos estragados, danos em maquinário, aparelhos eletrônicos, freezer 

elecimentos ocorrem danos em algumas estruturas, perda de móveis, 

roupas em pequenas lojas, eletrodomésticos e comidas em mercadinhos e padarias.
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três níveis: Risco Alto, 

um total de 410 edificações, sendo muitas destas 

residências de baixo padrão estrutural com um sistema de esgoto inadequado e viário 

no Caís do Porto nas ruas 

no bairro Itachere localizam-se 

ao arroio Itachere nas ruas Anaurelino F. Moreira, Panamá e Cuba. 

Se todas essas residências fossem atingidas em um evento teriam que ser removidas em 

se a quantidade de pessoas desabrigadas/atingidas nos 

Para as edificações de baixo padrão estrutural as inundações são bem destrutivas, o 

efeito da duração da inundação sobre as residências quanto mais prolongadas forem pode lhes 

de dias, exigirá que os ocupantes 

Nas edificações comerciais de bares e restaurantes os danos são significativos, com 

freezer e geladeira. Nos 

elecimentos ocorrem danos em algumas estruturas, perda de móveis, 

roupas em pequenas lojas, eletrodomésticos e comidas em mercadinhos e padarias. 
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Pedestres são os primeiros a serem afetados, pois áreas alagadas com pequenas 

profundidades já são suficientes para dificultar ou impedir sua passagem. Enquanto esta 

restrição ocorrer durante um tempo relativamente curto, como poucos minutos, não provoca 

inconveniente ou danos significativos, a permanência por períodos maiores, da ordem de 

algumas horas, pode ser responsável por problemas mais graves. 

Prejuízos indiretos e com a mesma periodicidade, decorrentes da remoção e realocação 

humana, limpeza de edificações e ruas e recuperação de infra-estruturas destruídas, faz com 

que toda a sociedade tenha perdas, na ordem de centenas de milhares de reais. 

Importante ainda destacar que os efeitos negativos associados com às inundações 

continuarão sendo contabilizados na cidade, mantido o mesmo padrão de ocupação do solo 

das áreas de risco de inundação. É imprescindível que o poder executivo municipal, de forma 

alguma, permita a ocupação das áreas sujeitas às inundações por habitações, sob o risco de 

agravar ainda mais a situação. 

Assim, para essas áreas recomenda-se: 

- implantação imediata de áreas de recreação e lazer, com instalação de campos de futebol, 

ciclovias, quiosques, etc., cuja manutenção, após cada cheia, seja simples e de baixo custo. De 

um modo geral, uma simples limpeza permitirá um novo uso; 

- preservação da mata ciliar que é área de preservação permanente; 

- caso não for possível a remoção de todas as famílias, o recomendável seria construir 

habitações com mais de um piso, onde a parte superior deverá ficar situada, no mínimo, no 

nível do limite da inundação e estruturalmente protegida; 

- serviços básicos: linhas de transmissão, estradas e pontes, porém com restrições de projeto; 

- evitar novas ocupações irregulares nas margens do rio; 

- implantar medidas hidráulicas estruturais, ou seja, alargamento e aprofundamento da calha 

do arroio a norte da área urbana; 

- eliminação de pontos de estrangulamento (estradas) que cortam o arroio; 

 Na zona de médio risco, que possui tempo de retorno entre 10 e 30 anos, encontram-se 

um total de 239 edificações, sendo caracterizadas com médio e alto padrão urbano usadas com 

fins residências e comerciais (14 edificações somente). No bairro Passo estas estão localizadas 

principalmente nas ruas Ângelo Proença Vicenti, Tiradentes e Joaquim Nabuco, no bairro 

Itachere localizam-se principalmente na travessa Rafael Serra, e nas ruas Panamá e Cuba. 

Para essas áreas recomenda-se as mesmas medidas da faixa de alto risco, pois apesar 

de ser uma faixa pequena um evento de grande magnitude pode vir a deixar mais de 600 

pessoas impactadas. 
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As áreas caracterizadas de baixo risco (tempo de retorno acima de 30 anos) possuem 

predominantemente edificações com médio e alto padrão construtivo. Se em algum evento de 

inundação ocorrer todas as 902 residências forem atingidas podem ficar desabrigadas em 

torno de 3000 pessoas, e, somando-se as pessoas das faixas anteriores seriam mais de 5000 

pessoas. 

Nesta faixa foi identificado um total de 100 edificações para fins industriais, 

institucionais, comercias e lazer, como também 18 torres de silos, utilizadas para 

armazenamento de grãos. Caso sejam atingidas por algum evento extremo devido à infra-

estrutura encontrada no local os danos nas estruturas deverão ser menores, mas os prejuízos 

em relação a perdas dos bens encontrados dentro das edificações serão bem maiores. 

Esta faixa de risco possui pequena probabilidade de ocorrência de inundações, 

somente será atingida em anos excepcionais, más esta área é útil para informar a população 

sobre a grandeza do risco a que está sujeita. Esta área não necessita regulamentação quanto às 

inundações. 

Para toda a área inundada ocorre aumento do potencial de transmissão de doenças de 

veiculação hídrica ou transmitidas por vetores, principalmente por não possuírem um sistema 

de canalização interna à rede geral de esgotamento sanitário. O estresse causado pela 

necessidade de abandonar as residências inundadas é mais uma das perturbações geradas 

pelas inundações. 

A ruptura ou a perturbação de alguns serviços como energia elétrica ou abastecimento 

de água em muitos casos resulta em perturbação e prejuízos em outros serviços e setores de 

atividade, implicando frequentemente em danos indiretos e, por vezes, em danos diretos.  

Verifica-se a existência de vazios urbanos nas áreas ocupadas mais distantes do rio 

Uruguai, o que permite cogitar a possibilidade da definição destas áreas como prioridades 

para ocupações livres de inundações conforme a necessidade de realocação de populações que 

estão em situação de risco. 

No quadro 6.10 (de forma resumida) podem ser identificados quais serão os impactos 

mais significativos no cenário de inundações dentro do perímetro urbano da cidade de São 

Borja. 

Os impactos causados na água tiveram magnitude alta, abrangência regional, com 

duração temporária. Quanto aos aspectos econômicos e de saúde, os impactos apresentaram 

alta magnitude, pois atingem diretamente uma parcela da população, porém com um cenário 

de duração temporária e reversível. O risco e a significância foram altos, tanto para a saúde, 
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quanto para os aspectos econômicos, pois colocou a população em situação de fragilidade, 

ficando na dependência da intervenção dos governos Federal, Estadual e Municipal. 

 

Quadro 6.10: Tipos de impactos e suas características. 

Características 
dos Impactos 

Tipo de Impacto 

Saúde Social Econômico Água Infra-estrutura 

Magnitude Alta Alta Alta Alta Alta 

Localização Regional Regional Regional Regional Local 

Duração Temporário Temporário Temporário Temporário Temporária 

Reversibilidade Sim Sim Sim Sim Sim 

Risco Alto Alto Alto Alto Alto 

Significância Alta Alta Alta Média Alta 

 

Os aspectos de infra-estrutura foram classificados com magnitude alta, assim como o 

risco e a sua significância. Embora estes aspectos sejam reversíveis e temporários para o 

restabelecimento da ordem, as dificuldades enfrentadas são imensas, pois os recursos podem 

ser poucos e demorarem a chegar. 

De um modo geral todos os impactos foram considerados locais em razão da posição 

geográfica da cidade, da existência de áreas de risco dentro do perímetro urbano. 

Um comitê formado por representantes das secretarias municipais realiza desde 2006 

reuniões e audiências públicas com associações de bairros e entidades representativas para a 

revisão do plano diretor de São Borja. O prazo final para entrega do projeto é em dezembro de 

2011. 

Uma nova meta para o novo Plano Diretor é a desocupação abaixo da cota topográfica 

de 63 metros (faixa de alto risco, onde se encontram a maior quantidade de residências de 

baixo padrão estrutural), e que seja vedado o parcelamento do solo, para fins urbanos. A 

análise específica do padrão de uso do solo, abaixo da cota topográfica de 63 metros, permite 

constatar que apresentam usos urbanos mistos e estão sujeitos aos eventos de inundação.  

No Plano Diretor em vigor (Figura 6.38) as áreas em risco de inundações são divididas 

em Zona Residencial 2 (ZR2) e pela Zona Comercial 2 (ZC2). 

A Zona Residencial 2 (ZR2) é constituída por residências, mas que permite outras 

atividades não ligadas à função residencial, como comércio e pequenas oficinas que não 

ofereçam condições de incômodo ou perigo a população. A Zona Comercial 2 (ZC2) abrange 

toda a extensão do território urbano através de “corredores” comerciais, envolvendo bolsões 

residenciais, englobando ruas e avenidas avaliadas como estruturais dentro do esquema viário, 
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principalmente as avenidas com acesso as rodovias. A ZC 2 visa atender o comércio 

atacadista, mas também permite os demais tipos de comércio, oficinas e pequenas industrias 

que não venham a se constituir em incômodo ou perigo às demais atividades. 

 

 
Figura 6.38: Zoneamento do Plano Diretor. 

Fonte: Plano Diretor de São Borja. 
 

Ação importante realizada pela Prefeitura no bairro Passo foi à retirada de muitas 

famílias nos últimos anos em situação de alto risco sendo reacolocadas no bairro Itachere. Na 
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década de 1990 inundações de mesmas proporções deixavam mais de 2000 mil pessoas 

desabrigadas, em 2005 esse número caiu para 700 e em 2009 esse número caiu para menos de 

400 pessoas. Esses dados mostram que São Borja está conseguindo diminuir os impactos 

causados pelas inundações. 

Como o bairro Passo é o primeiro a ser atingido pelas inundações do rio Uruguai, uma 

das iniciativas para diminuição do impacto das águas sobre a população que ainda reside neste 

local foi à construção de uma bacia de detenção. 

As bacias de detenção figuram entre as primeiras soluções compensatórias adotadas no 

Brasil para reduzir os impactos da urbanização sobre o comportamento hidrológico das bacias 

hidrográficas. Este enfoque, inicialmente de inspiração hidráulica, baseia-se na evidência dos 

efeitos da urbanização sobre os processos hidrológicos, ou seja, aumentos no volume de água 

disponível para escoamento superficial, na velocidade do escoamento superficial e na 

magnitude dos picos de cheia. Os reservatórios de amortecimento aparecem, assim, como uma 

solução compensatória aos efeitos da urbanização, na medida em que permitem a 

redistribuição temporal e a atenuação dos fluxos, ainda que não dos excedentes de volume. 

A bacia de detenção próxima ao rio Uruguai no bairro do Passo permanece seca na 

maior parte do tempo, recebendo aporte de águas apenas nos dias de chuva quando aumenta a 

vazão do rio (Figuras 6.39, 6.40, 6.41 e 6.42). Esta bacia utiliza taludes laterais suaves, de 

forma a evitar possíveis acidentes, cobertos por grama e em alguns locais construídos na 

forma de arquibancadas e rampas lisas. Dessa forma, a bacia de detenção é aproveitada para 

atividades de lazer e eventos culturais, bem como para um estacionamento e também como 

mais uma rede viária. 

 

 
Figura 6.39: Bacia de detenção. 

Fonte: Trabalho de campo Jun/2010. 

 
Figura 6.40: Bacia de detenção cheia de água da 

inundação de Nov/2009. 
Foto: Ronan Dannenberg. 
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Figura 6.41: Bacia de detenção cheia de água da 
inundação de Nov/2009.

Fonte: http://www.aerofilmagenschico.com.br
 
A Prefeitura Municipal está propondo também a criação de uma nova área de 

preservação (Figura 6.43), este ainda é um projeto, mas que ajudará a população a não vir a 

ocupar as áreas de risco a inundações.

A diferença básica entre as Áreas de Preservação Ambiental (APAs) que está sendo 

proposta e as demais unidades preservadas é o seu estabelecimento não implicar em 

desapropriação total. Procura

maneira a preservar as florestas existentes. 

Nesse sentido, nenhum projeto de urbanização poderá ser implantado numa APA, sem 

a prévia autorização de sua entidade administradora, que exigirá adequação a seu zoneamento 

ecológico; implantação de sistema de coleta e 

sempre que possível, em curvas de nível; rampas suaves com galerias de águas pluviais; lotes 

de tamanho mínimo suficiente para o plantio de árvores em pelo menos 20% da área do 

terreno; programação de planti

ruas e lotes comercializáveis adequados à topografia, com inclinação inferior a 10%.
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: Bacia de detenção cheia de água da 
inundação de Nov/2009. 

http://www.aerofilmagenschico.com.br. 

Figura 6.42: Bacia de detenção cheia de água da 
inundação de Nov/2009.

Fonte: http://www.aerofilmagenschico.com.br

A Prefeitura Municipal está propondo também a criação de uma nova área de 

), este ainda é um projeto, mas que ajudará a população a não vir a 

ocupar as áreas de risco a inundações. 

ferença básica entre as Áreas de Preservação Ambiental (APAs) que está sendo 

proposta e as demais unidades preservadas é o seu estabelecimento não implicar em 

desapropriação total. Procura-se fazer todo o desenvolvimento das regiões protegidas de 

preservar as florestas existentes.  

Nesse sentido, nenhum projeto de urbanização poderá ser implantado numa APA, sem 

a prévia autorização de sua entidade administradora, que exigirá adequação a seu zoneamento 

ecológico; implantação de sistema de coleta e tratamento de esgotos; sistema de vias públicas, 

sempre que possível, em curvas de nível; rampas suaves com galerias de águas pluviais; lotes 

de tamanho mínimo suficiente para o plantio de árvores em pelo menos 20% da área do 

terreno; programação de plantio de áreas verdes com o uso de espécies nativas; traçados de 

ruas e lotes comercializáveis adequados à topografia, com inclinação inferior a 10%.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6.43
Fonte: Arquivo Municipal.
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: Bacia de detenção cheia de água da 
inundação de Nov/2009. 

http://www.aerofilmagenschico.com.br. 

A Prefeitura Municipal está propondo também a criação de uma nova área de 

), este ainda é um projeto, mas que ajudará a população a não vir a 

ferença básica entre as Áreas de Preservação Ambiental (APAs) que está sendo 

proposta e as demais unidades preservadas é o seu estabelecimento não implicar em 

se fazer todo o desenvolvimento das regiões protegidas de 

Nesse sentido, nenhum projeto de urbanização poderá ser implantado numa APA, sem 

a prévia autorização de sua entidade administradora, que exigirá adequação a seu zoneamento 

tratamento de esgotos; sistema de vias públicas, 

sempre que possível, em curvas de nível; rampas suaves com galerias de águas pluviais; lotes 

de tamanho mínimo suficiente para o plantio de árvores em pelo menos 20% da área do 

o de áreas verdes com o uso de espécies nativas; traçados de 

ruas e lotes comercializáveis adequados à topografia, com inclinação inferior a 10%. 

6.43: Projeto de uma APA. 
Fonte: Arquivo Municipal. 
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CAPÍTULO VII 
___________________________________________________________________________ 
 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Não existe rio sem ocorrência de inundação, todos têm sua área natural de 

extravasamento de suas águas e esse processo fluvial não é, necessariamente, sinônimo de 

catástrofe. Quando o homem ultrapassa os limites das condições naturais do meio em que vive 

então as inundações passam a ser um problema social, econômico e/ou ambiental. 

Assim, ao estabelecer uma quantificação das ocorrências de inundações nos 

municípios estudados, verificou-se uma relação significativa desses eventos com o índice de 

oscilação sul, que se relaciona ao evento ENOS (que ocasiona aumento do volume de 

precipitação no Estado). É interessante salientar que essa relação se deu com um valor de IOS 

negativo, possibilitando utilizar esses índices para predição de chuvas, ainda que mais 

análises sejam necessárias para corroborar esses resultados. 

Em relação à intensidade das precipitações, os dados comprovam que são as chuvas de 

classe 2 e 3 que provocam as inundações graduais em médio curso do rio Uruguai, sendo as 

vezes intensificadas com chuvas de classe 4. Em muitos eventos verificou-se que, mesmo que 

ocorram somente chuvas de classe 1 em São Borja, as precipitação em médio e alto curso do 

rio Uruguai de classe três, ocorridas por mais de um dia, são suficientes para que o evento 

atinja este município. Mesmo com esses resultados obtidos é importante considerar uma 

investigação mais detalhada com um número maior de Estações pluviométricas. 

 A grande quantidade de chuva faz o rio extravasar as águas para a planície de 

inundação (área suscetível a inundações), que não ocupa uma área expressiva no município de 

Porto Lucena. Na área urbana as áreas suscetíveis também não são significativas, localizando-

se na parte oeste e norte. 

Na parte central do município de São Borja a planície de inundação alcança 

aproximadamente a 4000 metros de largura. Estas áreas são usadas principalmente para a 

lavoura de arroz que se destaca na economia do município. Na área urbana a suscetibilidade a 

inundações aumenta na parte oeste e norte, que estão às margens do rio Uruguai e do arroio 

Itachere.  

De modo geral, as áreas apresentadas para o meio rural mostraram resultados 

satisfatórios, tendo em vista as dificuldades impostas pela baixa acurácia vertical e resolução 

espacial dos dados SRTM (declividades, altitudes), DSG, classificação de imagens e bases 
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geomorfológicas. Mesmo com todas as limitações inerentes, foram obtidos dois mapas que 

identificam as áreas suscetíveis a inundações. 

Na análise das máximas anuais ao longo da série histórica para o TR, verificamos a 

possibilidade de aumento na frequência de eventos de grande magnitude na região, uma vez 

que não se tem registros de desnivelamento da régua no período compreendido entre 1980 a 

2009. Para os dados fluviométricos também seria interessante uma investigação mais 

aprofundada sobre a possibilidade de desnivelamento das réguas ao longo da série histórica. 

A área urbana de Porto Lucena só é atingida por inundações com tempo de retorno 

superior a 10 anos. Essa é uma constatação razoável, uma vez que essa cota não é atingida 

frequentemente. Somente na porção norte da área urbana a extensão da inundação se altera 

significativamente em eventos com tempos de retorno maiores, por exemplo mais de 30 anos, 

e é nesta zona de baixo perigo - Perigo III, que encontramos o maior número de edificações. 

As classes de perigo a inundação para São Borja mostram que a zona de alto perigo, 

que possui tempo de retorno até 10 anos, encontram-se muitas edificações, um total de 337. 

As áreas caracterizadas de médio perigo possuem um total de 240 edificações, possuindo usos 

residências, bem como industriais, institucionais e comercias. A zona de baixo perigo – Perigo 

III, apresenta pequena probabilidade de ocorrência de inundações, somente será atingida em 

anos excepcionais, mas possui um número considerável de edificações, um total de 1075. 

As classes de perigo constituem-se em informações de grande importância para a 

adoção de medidas que reduzam ou coíbam a ocupação das áreas inseridas em faixas com 

maior perigo às inundações. 

Esses resultados incentivam a aplicação de um modelo hidrológico para aperfeiçoar a 

previsão e a espacialização das áreas de inundação nos municípios estudados, ou a elaboração 

de um modelo hidrológico chuva-vazão, com a utilização de dados hidrológicos, de elevação, 

de declividades, entre outros. 

 Em relação a vulnerabilidade dos municípios, verificamos que a área de alta 

vulnerabilidade de Porto Lucena é pequena, envolvendo onze residências de baixo padrão 

construtivo, possuindo uma população aproximada de 35 pessoas. A classe de média 

vulnerabilidade concentra-se na parte Norte e Centro/Sul da área urbana, possuindo 20 

residências com alto padrão urbano. A zona de baixa vulnerabilidade ocupa uma pequena área 

e está distribuída por toda a zona de perigo. 

 São Borja apresenta um padrão urbano diferente daquele que encontramos 

normalmente em áreas de perigo a inundações aos processos fluviais, as construções possuem 
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em geral um alto padrão construtivo, a maioria das moradias possui excelentes acabamentos e 

boas condições de conservação. 

A classe de baixa vulnerabilidade está presente em dois locais da área urbana com 

predominância de construções com usos comerciais e industriais. A classe de média 

vulnerabilidade predomina na área de perigo, localizada próximo ao arroio ao norte da área 

urbana e nas proximidades do rio Uruguai. O número de edificações é em torno de 1155, 

sendo somente 63 para outros usos (não residenciais). 

A classe de alta vulnerabilidade localiza-se próximo ao Caís do Porto, com edificações 

predominantes com padrão estrutural médio e baixo, um sistema de esgoto inadequado bem 

como de ruas e imobiliário urbano. Na parte norte da área urbana encontram-se 138 

edificações. 

Esses resultados mostram a situação sócioeconômica da população residente nas áreas 

de perigo e sua localização, podendo ser geradas e aplicadas metodologias que venham a 

melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, como também possuir um melhor convívio com 

as inundações, reduzindo os danos causados por esses eventos. 

Com a integração de todos os resultados foi possível gerar o mapa de risco de 

inundação para Porto Lucena e São Borja. Em Porto Lucena ele foi zoneado somente em duas 

classes: Risco Baixo e Risco Médio. A zona de Risco Médio possui 22 edificações que podem 

ser atingidas. Na zona de baixo risco encontramos dois padrões urbanos (alto e médio), com 

um total de 41 residências e 20 edificações possuindo outros usos. 

 Porto Lucena gerenciou de forma satisfatória as áreas de risco, removendo mais de 

100 famílias em condições de extremo risco próximo as margens do rio Uruguai, para cotas 

mais altas e distantes aproximadamente 150 metros da calha do rio. 

Para São Borja o mapa de risco de inundação foi elaborado caracterizando três níveis: 

Risco I, Risco II e Risco III. Na zona de alto risco, encontram-se um total de 410 edificações, 

sendo muitas destas residências de baixo padrão estrutural. Na zona de médio risco, que 

possui tempo de retorno entre 10 e 30 anos, encontram-se um total de 239 edificações, sendo 

caracterizadas com médio e alto padrão urbano usadas com fins residências e comerciais (14 

edificações somente). As áreas caracterizadas de baixo risco (tempo de retorno acima de 30 

anos) possuem predominantemente edificações com médio e alto padrão construtivo, sendo 

902 residências. 

Ação importante realizada pela Prefeitura foi à retirada de muitas famílias nos últimos 

anos em situação de alto risco sendo reacolocadas no bairro Itachere, diminuindo os impactos 

causados pelas inundações. Como o bairro Passo é o primeiro a ser atingido pelas inundações 



 

__________________________________________________________________________________ 
Risco a Inundação em Médio Curso do Rio Uruguai: um Estudo de Caso nos Municípios de Porto Lucena e São Borja 

183

do rio Uruguai, uma oura iniciativa foi à construção de uma bacia de detenção. A Prefeitura 

Municipal está propondo também a criação de uma nova área de preservação, este ainda é um 

projeto, mas que ajudará a população a não vir a ocupar as áreas de risco a inundações. 

Tendo em vista os resultados obtidos no zoneamento de risco, sugere-se ações 

contando com a articulação de diversos agentes como órgãos de Defesa Civil, Prefeituras, 

instituições de pesquisa e ensino, as comunidades afetadas, etc, pois agora sabe-se com maior 

precisão quais são os maiores prejudicados nas inundações de Porto Lucena e São Borja.  

Assim, o conhecimento das áreas de perigo, vulnerabilidade e risco de inundações, 

juntamente com os dados de precipitação, é, indiscutivelmente, fundamental ao 

desenvolvimento socioeconômico de Porto Lucena e São Borja. Com essas análises, 

pretendemos contribuir como uma fonte teórico-metodológica como também com um 

trabalho técnico para os municípios, pois serve de base para estudos de maior detalhe que 

desenvolvam um cadastramento do risco, indicando ações para cada caso. 
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ANEXO 1: 

 

Análise da Variabilidade de Freqüência e Intensidade de Chuvas Diárias
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Dados inconsistentes para analisar esta inundação. 
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