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RESUMO 

 

 

   

 

 

 

Vitória de Santo Antão sofreu a maior inundação de sua história em 2005, ocorrendo 

episódios também em 2010 e 2011. Considerando tanta recorrência decidimos 

investigar as causas que determinam esses sucessivos fenômenos, com o objetivo 

de verificarmos se esse município é vulnerável à inundação. Como recorte temporal 

de análise usamos o último decênio por conter o maior episódio e maior 

disponibilidade de dados. As bases metodológicas utilizadas foram uma combinação 

entre: o modelo de ecodinâmica de Tricart, com o método desenvolvido por Alves et 

al., resultando na construção do Mapa de Perigo de Inundação. Utilizamos também o 

estudo do Índice de Anomalia de Chuvas visando caracterizar os padrões 

pluviométricos desses episódios, possibilitando analisar o comportamento da Bacia 

Hidrográfica mediante fenômenos extremos. Com o Mapa de Perigo de Inundação 

foi possível comprovar a existência de vulnerabilidade à inundação exatamente 

sobre o médio curso, justificando as recorrentes inundações. Entretanto, é 

importante afirmar que conforme os resultados morfométricos a Bacia Hidrográfica 

do Rio Tapacurá em seu estado natural não seria capaz de gerar inundações, esses 

dados nos levou a estabelecer outros parâmetros sobre a motivação. Concluímos 

que a densa ocupação na área natural do rio aliada as transformações promovidas a 

partir de pontes e casas em seu leito, e pelo confinamento de tributários como os 

Riachos: Roncador, Estrada Nova, dos Borges e Canal da Mangueira contribuíram 

para aumentar o risco de inundação, além da impermeabilização do solo que 

potencializou os efeitos da pluviosidade, principalmente durante os eventos 

extremos.  

 

 

Palavras Chave: Eventos Extremos. Bacia Hidrográfica. Inundação. Risco 

Geomorfológico. 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

 

 

Vitória de Santo Antão suffered the biggest flood in its history in 2005, also occurring 

episodes in 2010. Considering recurrence so we decided to investigate the causes 

that determine these successive phenomena in order to check whether the 

municipality is vulnerable to flooding. As time frame analysis used the past decade to 

contain the longest episode and greater data availability. The methodological bases 

used were a combination of: the ecodynamics model Tricart with the method 

developed by Alves et al., resulting in the construction of Flood Hazard Map. We also 

use the study Rainfall Anomaly Index to characterize rainfall patterns of these 

episodes, making it possible to analyze the behavior Basin by extreme phenomena. 

With the Flood Hazard Map was possible to prove the existence of vulnerability to 

flooding exactly on the middle course, explaining the recurring floods. However, it is 

important to state that as the morphometric results Basin Tapacurá River in its 

natural state would not be able to generate floods, these data led us to establish 

other parameters on motivation. We conclude that the dense occupation in the 

natural area of the river combined with the transformations promoted from bridges 

and houses in his bed, and the tributaries of confinement as the Creeks: Roncador, 

Estrada Nova, Dos Borges and Da Mangueira contributed to increasing the risk of 

flooding, in addition to soil impermeable that potentiated the effects of rainfall, 

especially during extreme events. 

   

 

 

Key Words: Extreme events. Hydrographic basin.  Flooding.  Geomorphological risk. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O progresso contínuo da espécie humana, o crescimento populacional 

e a articulação das organizações espaciais circunstanciaram o despertar de 

inúmeras questões que têm como pretensão desvendar o mundo atual, revelando o 

porquê, o como e o onde da ocorrência dos fenômenos naturais e sociais que se 

manifestam e influenciam no modo de vida da nossa sociedade. 

Atualmente, muito se fala a respeito de desastres naturais, a cada ano 

são milhões de dólares que se perdem em função de terremotos, incêndios, 

atividades vulcânicas, tsunamis, secas e inundações. Sabemos que esses eventos 

ocorrem mesmo sem a intervenção direta da humanidade, no entanto, devido às 

transformações do espaço natural estamos promovendo situações para 

potencialização dos efeitos de tais eventos. 

O município de Vitória de Santo Antão tem enfrentado graves eventos 

naturais de caráter hidrometeorológico, com chuvas cada vez mais intensas. No 

último decênio tivemos três grandes inundações, uma delas, a de 2005, é 

considerada a maior catástrofe natural da história municipal, com eventos 

registrados ainda nos anos de 2010 e 2011. Essa situação nos levou a buscar 

conhecimento que respondessem o porquê da recorrência de tais episódios. Daí 

surgiu a problemática que se buscou responder nessa pesquisa: O município de 

Vitória de Santo Antão, com ênfase para o distrito sede, é vulnerável à Inundação? 

Para responder essa questão e conhecer as causas, foram estudados 

vários autores que tratam sobre o tema, além do estabelecimento de algumas 

metodologias para analisar elementos que são considerados importantes como, por 

exemplo: o aspecto meteorológico, estudado através do Índice de Anomalia de 

Chuvas para verificar o ritmo da pluviosidade ocorrida no local, e também os 

aspectos morfométrico e morfodinâmico. 

A utilização do Índice de Anomalia de Chuvas permitiu reconhecer os 

ritmos da distribuição pluviométrica ao longo dos dez últimos anos e compreender 

que a ocorrência de eventos extremos foi determinante para resultar nas 

inundações. 
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 Em principio uma situação perturbadora foi constatada, pois, verificada 

a revisão da literatura e mesmo depois de analisadas as condições morfométricas, a 

Bacia Hidrográfica do Rio Tapacurá em condições naturais não deveria apresentar 

condições para inundação BRAGA (2001). No entanto, esse fenômeno foi 

constatado conforme se apresenta nessa pesquisa devido à natureza da densidade 

de drenagem no trecho urbano do município de Vitória de Santo Antão. 

Ademais, se constatou a existência de importantes tributários 

completamente confinados sob o asfalto e que poderiam estar recebendo o excesso 

de águas durante os grandes episódios, além da situação de grande 

impermeabilização do solo, que promove significativa transformação do padrão de 

drenagem pluviométrica causando desequilíbrio. Sobretudo, o grande problema de 

inundações se estabelece quando esse município enfrenta altos índices 

pluviométricos, com mais de 100 mm em um único dia, oriundo de sistemas 

climáticos cada vez mais comuns na região como a ZCIT, VCAN e os DOL’s. 

Eis aí, uma grande problemática para o município, pois, o mesmo tem 

vivido grandes transtornos quando acontecem esses fenômenos climáticos, quase 

sempre com uma grande quantidade de população desalojada. Uma questão que 

permite analisar o porquê de existir comunidades como essas e de estarem se 

submetendo a esse perigo regularmente. 

O zoneamento e ocupação dos espaços não apenas em Vitória de 

Santo Antão, mas nos meios urbanos de maneira geral, têm atendido a interesses 

de especulações imobiliárias que sempre privilegiam os grupos detentores do capital 

e segregam os de baixa renda as áreas excluídas e desprovidas completamente de 

infraestrutura básica. 

Considerando esses argumentos reconhecemos ser a parcela da 

sociedade caracterizada pela pobreza a de maior dano na delimitação espacial 

urbana, pois a essa tem sobrado apenas as áreas de baixo ou nenhum interesse 

especulativo imobiliário, com isso, quase sempre eles ocupam áreas de encostas, ou 

de margens de rios como as observadas na cidade de Vitória de Santo Antão. 

Esse estudo foi estruturado em partes de maneira que abordasse os 

pontos que precisávamos para obter respostas, sendo eles: Primeiramente a 

caracterização morfoestrutural de uma bacia; Segundo ocupação do solo urbano e 

Terceiro os condicionantes de vulnerabilidade à ocorrência de inundação. 
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Na parte que se tratou das questões morfoestrutural de uma bacia, foi 

trabalhado inicialmente a parte conceitual e as principais características que 

envolvem bacias hidrográficas e que sejam pertinentes ao interesse diretamente 

desta pesquisa, dentre elas foi abordado às características físicas como: formas, 

padrões de drenagem, declividade, e sinuosidade. Visando estabelecer relações 

entre as condições naturais e os padrões de estabelecimento de inundação e saber 

se seria aplicada a situação dessa área. 

 No estudo sobre a ocupação do solo urbano, se buscou tratar dos 

fatores que respondesse a motivação do por que da população de baixa renda estar 

sempre condicionada a essas áreas de constante ocorrência de catástrofe naturais e 

com isso causando maior pressão social, tornando-se ainda mais vulneráveis 

socialmente. 

Na etapa dedicada à análise sobre os condicionantes ambientais de 

vulnerabilidade à ocorrência de inundações em bacias, foi trabalhado os vários 

conceitos para estabelecer qual deles seria o melhor aplicado ao estudo, além de 

utilizar os argumentos desenvolvidos pela literatura sobre a questão da 

geomorfológica fluvial.  

Finalmente, é esperado que essa pesquisa possa contribuir com o 

estudo de bacias hidrográficas, seja através da Bacia Hidrográfica do Rio Tapacurá 

ou qualquer outra que possa utilizar os elementos metodológicos aqui 

desenvolvidos, ou que sirvam de referência comparativa. 
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2  CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

 

  A área de estudo será apresentada observando os aspectos relevantes 

ao objetivo da análise, por essa razão, serão considerados os aspectos naturais 

referente à bacia Hidrográfica do Rio Tapacurá, isso, porque mesmo estudando o 

médio curso, muitos dos fenômenos observados podem estar atrelados a fatores 

originados à montante ou jusante. Mas será promovido, eventualmente, recorte para 

o distrito sede de Vitória de Santo Antão, localizado no médio curso onde o 

fenômeno de inundação tem ocorrido regularmente. 

 

 

2.1  Localização 

 

 

O município de Vitória de Santo Antão está localizado na mesorregião 

Mata Pernambucana e na Microrregião Vitória de Santo Antão do estado de 

Pernambuco, limitando-se a norte com Glória do Goitá e Chã de Alegria, a sul com 

Primavera e Escada, a leste com Moreno, Cabo de Santo Agostinho e São Lourenço 

da Mata e a oeste com Pombos. 

O município conta com uma área de 372,2 km² o que representa 0.35% 

do estado de Pernambuco. Está inserido na Folha SUDENE de Vitória de Santo 

Antão na escala 1:100.000. A altitude aproximada é de 156 metros, e coordenadas 

geográficas de 08º 07’ 05’’ de Latitude Sul e 35º 17’ 29’’ de Longitude Oeste, 

distando 45,1 km da capital. BRAGA (2001) 

A bacia hidrográfica do rio Tapacurá que banha o município de Vitória 

de Santo Antão possui uma área de 471,33 Km2. A bacia localiza-se entre as 

coordenadas 35º 30’ 00” e 35º 05’ 00” de Longitude Oeste e 8º 13’ 00” e 7º 58’ 30” 

de latitude Sul entre as mesorregiões da Zona da Mata e Agreste Pernambucano e é 

uma sub-bacia da bacia hidrográfica do Rio Capibaribe. Ela abrange seis municípios: 

Vitória de Santo Antão, Pombos, São Lourenço da Mata, Gravatá, Moreno e Chã 

Grande. BRAGA (2001) 
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Figura 01: Localização geográfica da Bacia Hidrográfica do Rio Tapacurá com 
destaque para o centro urbano de Vitória de Santo Antão - PE 

 

 
 

Dentre os seis municípios que abrangem a bacia do Rio Tapacurá, 

Vitória de Santo Antão e Pombos são os mais representativos com 38,6% e 31,2% 

de área ocupada pela bacia, respectivamente. As sedes distritais de Pombos e 

Vitória de Santo Antão são as únicas dentre os seis municípios banhados por essa 

bacia que se encontra justamente às margens do rio Tapacurá. DUARTE (2009) 

 
 

 

2.2  Compartimentação geológica e geomorfológica 

 
 

Na perspectiva de mostrar a estrutura da bacia hidrográfica do rio 

Tapacurá será apresentado uma divisão da bacia em unidades ambientais da 

paisagem, levando em conta como primeiro fator a influência geológica sobre o 
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relevo que originou as unidades morfoestruturais: Planalto da Borborema e Planalto 

Rebaixado Litorâneo. 

O Planalto da Borborema nesse setor se caracteriza pela presença de 

Suítes Magmáticas de idade Pré-Cambriana, representadas por inúmeros corpos 

com dimensões e formas variadas constituindo às vezes extensos batólitos (GOMES 

e SANTOS, 2001 apud DUARTE 2009). A altitude varia de 200 a 590 metros, 

elevando-se à medida que se adentra para a encosta Oriental do Planalto da 

Borborema, onde apresenta, em relação à bacia, as maiores declividades acima de 

50%.  

No Planalto Litorâneo Rebaixado a estrutura geológica se apresenta 

com o Complexo Surubim e a Suíte Magmática do Neoproterozóico, e em sua maior 

parte o complexo gnáissico migmatítico indiscriminado do Paleoproterozóico, o qual 

compreende o embasamento de vários terrenos tectono-estratigráficos da Província 

Borborema no Estado de Pernambuco. (GOMES e SANTOS, 2001 apud DUARTE 

2009). 

  Nessa unidade a classe de altitude varia de 200 a 400 metros de 

altitude e apresentam em alguns trechos o clima mais seco da bacia, o que 

influencia na presença de planossolos os quais são solos mal drenados, compactos, 

muito duros a extremamente duros quando seco o que ocorre várias vezes devido o 

período de menor índice de pluviosidade da bacia, entre 850 a 1.000 mm anuais. 

  No Planalto Litorâneo Rebaixado temos a ocorrência de Planícies e 

terraços aluviais, principalmente, próximo a barragem de Tacapurá predominando os 

Argissolos, mas ao longo da margem do rio varia bastante o tipo de solo, mais para 

a porção ocidental, os gleissolos prevalece, é esse tipo de solo que temos na área 

do núcleo urbano de Vitória de Santo Antão.  

O arcabouço geológico da Bacia Hidrográfica do Rio Tapacurá está 

quase toda formada por estruturas do Paleoproterozóico, em sua maior parte 

inclusive onde fica a cidade de Vitória de Santo Antão e ainda com bastante 

ocorrência de estruturas formadas no Neoproterozóico, essa configuração confere a 

região uma possibilidade de feição de unidade intensamente retrabalhada 

principalmente nas direções NW a SW. 
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Figura 02: Mapa Hipsométrico da Bacia do Rio Tapacurá – PE          

 

Fonte: Duarte, 2009 
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Figura 03: Mapa geológico da bacia hidrográfica do Rio Tapacurá e seu entorno 

(Adaptado de GOMES & SANTOS, 2001) 

 

Fonte: DUARTE, (2009). 
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O município de Vitória encontra-se inserido, geologicamente, na 

Província Borborema, sendo constituído pelos litotipos dos complexos Salgadinho, 

Belém do São Francisco e Vertentes das suítes Intrusiva Leucocrática Peraluminosa 

e Calcialcalina de Médio a Alto Potássio Itaporanga e Granitóides Indiscriminados. 

Domínio composto de rochas do embasamento cristalino que englobam 

o sub-domínio rochas metamórficas constituído do Complexo Belém de São 

Francisco e do Complexo de Salgadinho e o sub-domínio rochas ígneas da Suite 

calcialcalina Itaporanga, granitóides e da Suíte Intrusiva Leucocrática Peraluminosa. 

 

2.3  Aspectos Pedológicos 

 

Os solos dessa unidade geoambiental dos planaltos rebaixados são 

representados pelos Latossolos nos topos planos, sendo profundos e bem drenados; 

pelos Argissolos nas vertentes íngremes, sendo pouco a medianamente profundo e 

bem drenado e pelos Gleissolos de Vázea nos fundos de vales estreitos, com solos 

orgânicos e encharcados (CPRM, 2005). 

Conforme a Figura 04 é possível ver que no baixo curso da bacia onde 

a precipitação se apresenta entre 1.150 e 1.300 mm anuais há presença dos tipos 

de solos Argissolo Amarelo, Gleissolo e ocorrendo até Luvissolo, mas, 

predominando o Argissolo Amarelo, no entanto, estes apresentam horizonte B 

textural em blocos angulares e subangulares. Caracterizam-se por apresentar 

diferenças significativas no teor de argila entre os horizontes A e B, passando de um 

horizonte superficial mais arenoso para um horizonte subsuperficial mais argiloso. 

 Tal fato pode representar um obstáculo à infiltração da água ao longo 

do perfil, diminuindo sua permeabilidade e favorecendo o escoamento superficial e 

subsuperficial na zona de contato entre os diferentes materiais (GUERRA & 

BOTELHO, 2003 apud DUARTE 2009). 

No médio curso até o baixo curso onde predominam as áreas de 

planícies aluviais predominando os Argissolos vermelho-amarelo e Argissolos 

amarelos, mas é importante destacar a presença dos Gleissolos que prevalece na 

estrutura da área do núcleo urbano de Vitória de Santo Antão. 
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Figura 04: Mapa de classes de solos da bacia hidrográfica do Rio Tapacurá – PE 

 

Fonte: DUARTE, (2009). 

 

No alto curso onde se apresenta as encostas dissecadas e onde a 

precipitação fica entre 1.000 e 1.150 mm anuais, mas a precipitação diminui à 

medida que seguimos para o norte da bacia, com clima úmido-subúmido, a altitude 

não ultrapassa os 400 metros encontramos os Neossolos Litólicos, solos rasos, 

pouco evoluídos, com no máximo 50 cm até o contato com o substrato rochoso, 

encontrado em áreas de relevo acidentado e Neossolos Regolíticos, nas áreas de 

maior declividade, e uma maior abrangência dos Argissolos Vermelho-Amarelo.  
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2.4  A declividade e a densidade da Bacia Hidrográfica 

 
 

  Considerando que a declividade define a velocidade com que o 

escoamento superficial se estabelece na bacia afetando dessa maneira o nível de 

infiltração da água, ela pode acabar por oportunizar picos de inundações e 

suscetibilidade de erosão do solo. 

Figura 05 – Mapa de Declividade 

 

    
Fonte: organizado por BARBOSA NETO, M. V. com dados da pesquisa, 2015. 

 

Analisando o mapa de declividade, figura 05, e sabendo que a área da 

bacia foi constituída há bastante tempo conforme a tipologia geológica estrutural e 

dos tipos de atuações presentes em seus domínios nos dias atuais, ela se apresenta 

na maior parte com média a baixa declividade, inclusive no trecho do município de 

Vitória de Santo Antão.  
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As maiores declividades apresentam seu ponto mais elevado nas 

encostas do Planalto da Borborema a Oeste e a Sudoeste e Sul. Portanto, 

estabelecendo um campo de serras e colinas, representando uma pequena parte da 

configuração geomorfológica da bacia, mesmo assim contribui para acelerar o 

escoamento e gerar material sedimentar que será transportado até as áreas de 

menos declive e que contribui para formar as planícies aluviais. 

A drenagem fluvial é composta por um conjunto de canais de 

escoamento inter-relacionados que acaba por definir a velocidade do escoamento 

superficial. O tempo de deslocamento do escoamento em uma bacia, cujo 

comprimento de escoamento superficial é pequeno em relação ao comprimento do 

canal, será menor do que em uma bacia com trechos longos de escoamento 

superficial (PORTO 2006). Neste caso, a drenagem da bacia hidrográfica do Rio 

Tapacurá, não deveria, conforme afirma Braga (2001) provocar inundações, devido 

seu formato alongado e que apresenta boa rede de drenagem. 

 

Figura 06 – Mapa de Densidade de Drenagem 

 

 

Fonte: Miranda, 2015. 
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No entanto, devido às características de pluviosidade local, que atinge 

altos índices pluviométricos, em eventos extremos, atuando sobre trechos de suas 

sub-bacias, essas acabam drenando para um mesmo local. Nesses casos, uma 

chuva atuando uniformemente em toda a bacia, origina cheias nas sub-bacias, que 

vão somar, mas não necessariamente, simultaneamente, no curso principal. A cheia 

crescerá, estacionará, ou diminuirá na medida em que forem se fazendo sentir as 

condições das diferentes sub-bacias. 

 

2.5  Aspectos climáticos 

 

 
O clima na bacia é do tipo Tropical Chuvoso com primavera seca. O 

período chuvoso mais intenso é no outono/inverno tendo início com chuvas isoladas 

entre dezembro/janeiro e intensificadas em abril e término em agosto.  

A precipitação média anual na bacia hidrográfica apresenta uma 

variação que vai de 850 mm, na sua porção ocidental, a 1.600 mm anuais, na parte 

leste e sudeste da bacia (Figura 07), conforme afirma Braga (2001). No município de 

Vitória de Santo Antão é de 1.309,9 mm, chegando a alguns momentos a mais de 

1.600mm, quando da ocorrência de anos extremamente úmido, em alguns trechos, 

mas a pluviosidade se distribui irregularmente pela bacia. As temperaturas máximas 

ocorrem de novembro a fevereiro (28ºC a 37ºC) e as temperaturas mínimas de maio 

a agosto (19,9ºC a 22,2ºC). A umidade relativa do ar oscila bastante em toda a 

bacia, no município de Vitória de Santo Antão fica em torno de 60% nos meses 

secos e 70% nos meses úmidos. O vento tem direção predominante de sudeste, 

com velocidade média de 3,5 metros por segundo. BRAGA (2001). 

A precipitação pluviométrica dos principais municípios banhados pela 

bacia hidrográfica do Rio Tapacurá estão associadas com a Zona de Convergência 

Intertropical (ZCIT), com Vórtices Ciclônicos de Altos Níveis (VCAN), de Distúrbios 

Ondulatórios de Leste (DOL), Frentes Frias e as Brisas Terrestres e Marítimas. A 

precipitação ao longo da bacia varia devido à área que apresenta associações mais 

úmidas, próximas ao litoral, a região de subumidade a noroeste da bacia. A 

distribuição das chuvas é influenciada pela orientação morfoestrutural do relevo, no 

sentido SW-NE, que intercepta os ventos alísios de sudeste. 
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Figura 07: Média pluviométrica na bacia hidrográfica do rio Tapacurá – PE 

 
Fonte dos dados: LAMEPE/ITEP             Duarte (2009) 

 

A temperatura média anual da bacia também varia em 5ºC 

espacialmente e ela é importante pela influência no processo de evaporação e 

evapotranspiração. E diminui gradativamente de leste para oeste, em função do 

aumento da altitude. As médias variam de 25 a 26 °C na porção oriental a 22 a 23°C 

na porção ocidental da bacia (Figura 08). 

 

Figura 08: Temperatura média mensal na bacia do Rio Tapacurá 

 
Fonte dos dados: LAMEPE/ITEP           Duarte (2009) 
  



32 
 

Figura 09: Uso das terras e ocupação do solo da Bacia Hidrográfica do Tapacurá 
(Adaptado de Braga, 2001) 

 
Fonte: Duarte (2009) 
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2.6  Aspectos hidrológicos da Bacia do Rio Tapacurá 

 
 

A bacia hidrográfica do rio Tapacurá possui uma área de 471,33 km². 

Localizando-se entre as mesorregiões da Zona da Mata e Agreste Pernambucano e 

é uma sub-bacia da bacia hidrográfica do Rio Capibaribe. Os municípios mais 

representativos banhados pela bacia são: Vitória de Santo Antão e Pombos. As 

sedes desses municípios encontram-se justamente às margens do rio Tapacurá. Em 

conjunto, eles possuem 161.650 habitantes, segundo estimativa do IBGE em 2014. 

Ela limita-se ao sul com três importantes bacias para a Região 

Metropolitana do Recife: Ipojuca, Pirapama e Jaboatão. Ao norte com as bacias do 

rio Goitá e Cotunguba e a leste com as bacias dos rios Jaboatão e Muribara. Conta 

com doze sub-bacias, sendo as principais formadas pelos riachos Itapessirica, 

Natuba, Gameleira e Várzea do Una (Figura 10). A bacia do Tapacurá possui doze 

afluentes, os principais são: na margem direita, os riachos Pororoca, Itapessirica, 

Água Azul, Miringaba, Natuba, Pacas, Bento Velho e Tamatámirim, além do rio 

Várzea do Una e, na margem esquerda, os riachos Jurubeba, Gameleira e Riacho 

do Meio (BRAGA, 2001). 

Trata-se de uma bacia que apresenta mudanças bruscas de direção 

dos rios em alguns trechos, podendo-se atribuir à drenagem um padrão do tipo 

dendrítico na maior parte da bacia. Possui regime temporário em muito dos cursos 

d’água que a banham principalmente os localizados na porção oeste da bacia, onde 

há uma transição para um clima sub-úmido. 

Existem dois grandes mananciais na bacia que abastecem a RMR, as 

barragens do Tapacurá e a Várzea do Una, ambos localizados no município de São 

Lourenço da Mata. O primeiro acumula 93.600.000m³ com vazão explorável de 

2,7m³/s e a segunda acumula 11.568.000m³, possuindo vazão explorável de 0,6m³/s. 

A vazão total de 3,3m³/s e atende a cerca de 1,5 milhões de habitantes, segundo 

BRAGA (2006) apud DUARTE, 2009). Elas foram construídas visando tanto o 

controle das enchentes à jusante das barragens, em momentos de precipitação 

intensa, quanto para o abastecimento. 

Em relação às águas subterrâneas a bacia não apresenta condições 

geológicas para grandes aquíferos. A exploração de água subterrânea limita-se às 
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fraturas das rochas ou as áreas de aluvião nos fundos dos vales, ou ainda as fontes 

existentes no sopé das serras. (BRAGA, 2001) 

Duarte (2009) chama atenção para a situação de ocupação da bacia do 

Tapacurá, afirmando que ela não foge à realidade das bacias hidrográficas dos 

países em desenvolvimento, com ocupação desordenada às margens dos rios, 

desmatamento e uso indevido da água para atividades poluidoras como a 

doméstica, industrial e agropastoril. A partir da análise da qualidade da água 

realizado na BHRT, Braga (2001) dividiu-a em três trechos de análise: à montante de 

Pombos, desta cidade até à jusante de Vitória de Santo Antão e à montante do 

Reservatório do Tapacurá até a confluência do rio Capibaribe. O primeiro trecho 

apresentou qualidade relativamente boa, correndo maiores riscos de contaminação 

devido à baixíssima vazão e a presença de gado em pastoreio. Já o segundo trecho, 

a qualidade da água piora acentuadamente, estando comprometido por lançamentos 

de esgotos domésticos, lixo urbano e efluente de pequenas fontes industriais. No 

terceiro trecho já existe uma recuperação da qualidade da água. 

Segundo aponta o estudo da CPRM (2005) onde considera sobre os 

domínios das águas subterrâneas que os domínios hidrogeológicos do município de 

Vitória de Santo Antão está totalmente inserido no Domínio Hidrogeológico Fissural, 

uma vez que possui estrutura cristalina e não permite a cumulação de água, apenas 

em fissuras do embasamento cristalino. 

Segundo BRAGA (2001), a bacia hidrográfica do Rio Tapacurá 

encontra-se bastante antropizada, na qual, apenas 5,6% dela estão ocupadas por 

áreas urbanas, as demais são dedicadas às plantações extensivas, indústrias, 

chácaras e culturas de maneira geral. Diante dos diversos estudos realizados já na 

área, os resultados obtidos apontam que essa Bacia do Rio Tapacurá, no seu 

estado natural, sem nenhuma interferência humana, é pouco sujeita a enchentes, 

devido ao seu formato alongado.  
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Figura 10: Sub – bacias da Bacia Hidrográfica do rio Tapacurá - PE (Adaptado de 

Braga, 2001) 

  

Fonte : DUARTE (2009) 
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3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

 

 

A demanda sobre estudos de bacias hidrográficas estabelece 

necessariamente contextos que norteie temas que abordem, sobretudo, a questão 

morfodinâmica e geoestrutural da localidade de uma bacia, no entanto, atualmente 

também é importante dedicar grande atenção às transformações antrópicas que elas 

estão sujeitas. É sabido que na dinâmica natural muito se transforma, quando 

consideramos os processos de mudança do meio, mas são transformações 

extremamente lentas se comparado àquelas que o homem tem provocado. 

Os resultados provocados por essas mudanças vinculados as 

sociedades, que ao interferirem na dinâmica dos fluídos ou mesmo ao ocuparem 

seus espaços, fez com que a própria população se tornasse as maiores vítimas. Nos 

últimos anos vimos cada vez mais, cenários de inundações espalhados por todo o 

planeta. E exatamente por isso, que se optou por estudar os fatores que determinam 

esses fenômenos sob a perspectiva natural e a relação que a população do lugar 

tem em influenciar direta ou indiretamente sua ocorrência. É com base nessa 

percepção que alguns itens abaixo abordam fatores dos aspectos naturais das 

bacias hidrográficas e também sobre a relação da sociedade com esses espaços e 

finalmente a relação determinante a ocorrência de inundações.  

 

 

3.1  Bacia Hidrográfica 

 

 

A bacia hidrográfica, para Machado e Torres (2012), é apontada como 

a unidade físico-territorial básica para uma série de intervenções, especialmente as 

relativas à gestão dos recursos hídricos. É inegável a convergência de inúmeras 

pesquisas em diversos campos do saber que definem e utilizam a bacia hidrográfica 

como unidade de estudo, gerenciamento, pesquisa, análise, planejamento, 

intervenção, gestão, desenvolvimento e manejo dos recursos. Para Pires, Santos e 

Del Prette (2002) apud Machado e Torres (2012), o conceito de bacia hidrográfica 
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tem sofrido ampla expansão e hoje ele também é utilizado como unidade de gestão 

da paisagem na área de planejamento sócio-ambiental. 

O desafio em se pensar a ideia de estabelecimento de territorialidade a 

partir do espaço físico de bacias parece um tanto distante. Tundisi (2003) entende 

que essa visão de bacia hidrográfica como unidade de gestão territorial estendeu as 

barreiras políticas tradicionais como as municipais, estaduais e mesmo a dos países, 

para segundo plano, uma vez que foram ampliadas para uma unidade de 

gerenciamento, planejamento e desenvolvimento econômico e social, agora 

integrada. Conforme entendimento, a viabilidade de planejar, estudar e monitorar 

esse espaço territorial formado por uma bacia é o mais natural e lógico a ser feito, 

uma vez que os processos obedecem a padrões que não respeitam as barreiras 

políticas territoriais.  

Segundo Naghettini (2000) uma bacia hidrográfica é uma unidade 

fisiográfica, limitada por divisores topográficos, que recolhe a precipitação, age como 

um reservatório de água e sedimentos, defluindo-os em uma seção fluvial única, 

denominada exutório. Os divisores topográficos ou divisores de águas são as cristas 

das elevações do terreno que separam a drenagem da precipitação entre duas 

bacias adjacentes. (NAGHETTINI, 2000). 

Segundo Villela e Matos (1975), a bacia hidrográfica pode ser 

entendida como uma área onde a precipitação é coletada e conduzida para seu 

sistema de drenagem natural, isto é, uma área composta de um sistema de 

drenagem natural onde o movimento de água superficial inclui todos os usos da 

água e do solo existentes na localidade. 

As bacias hidrográficas caracterizam-se pelas suas características 

fisiográficas, clima, tipo de solo, geologia, geomorfologia, cobertura vegetal, tipo de 

ocupação, regime pluviométrico, e disponibilidade hídrica. 

 

 

3.1.1 Delimitação de uma bacia hidrográfica 

 

 

A delimitação de cada bacia hidrográfica é feita em uma carta 

topográfica, seguindo as linhas das cristas das elevações circundantes da seção do 
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curso d’água em estudo. Cada bacia é assim, sob o ponto de vista topográfico, 

separada das restantes bacias vizinhas. (PORTO, 2006). 

Esta delimitação atende apenas a fatores de ordem topográfica, 

definindo um ponto que serve de captação inicial, a partir de uma linha que 

chamamos de linha de divisão de águas, pois, é ela que divide o destino de 

escoamento das precipitações que caem e escoará declive abaixo, até contribuir 

para a vazão de um rio. 

 

Figura 11 – Modelo de bacia hidrográfica com a exemplificação da linha de divisor de 
águas. 

 
Fonte: Porto, 2006 

 

  A bacia hidrográfica, associada a uma dada seção fluvial ou exutório, é 

individualizada pelos seus divisores de águas e pela rede fluvial de drenagem. 

Várias seções fluviais poderão ser consideradas em determinada bacia. No exemplo 

da figura 11, o exutório B de uma determinada bacia poderá ser levado em 

consideração para a análise daquele trecho à montante. Da mesma forma, o 

exutório A será a referência da bacia maior e irá incluir a bacia menor na análise de 

suas características, e assim sucessivamente. 

  A individualização da bacia, através de mapas topográficos, caracteriza 

seus divisores de água formando uma linha fechada do exutório, em direção às 

maiores cotas ou elevações, conforme exemplo observado na figura 12, a seguir. 
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Figura 12 – Individualização de uma bacia hidrográfica. 

 
Fonte: Naghettini, 2000. 
 

   

Conforme Naghettini (2000) a rede de drenagem de uma bacia 

hidrográfica é formada pelo rio principal e pelos seus tributários, constituindo-se em 

um sistema de transporte de água e sedimentos, enquanto a sua área de drenagem 

é dada pela superfície da projeção vertical da linha fechada dos divisores de água 

sobre um plano horizontal, sendo expressa em quilômetros quadrados (km²). 

 

 

3.1.2 Características fisiográficas de uma bacia 

 

 

 As características fisiográficas de uma bacia são obtidas dos dados que 

podem ser mapas, fotografias aéreas e imagens de satélite, como por exemplo: 

área, comprimento, declividade e cobertura do solo, que podem ser expressos 

diretamente ou, por índices que relacionam os dados obtidos. (PORTO, 2006). 
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3.1.2.1 Relação entre a forma da bacia e o escoamento superficial 

 

 Segundo Porto (2006), as bacias hidrográficas têm uma grande 

variedade de formas, que refletem o comportamento hidrológico da bacia. Em uma 

bacia circular, por exemplo, toda a água escoada tende a alcançar a saída da bacia 

ao mesmo tempo. 

 
Figura 13 – Desenho de uma bacia arredondada e as características do escoamento 
nela originado por uma precipitação uniforme. 

 

 Fonte: Naghettini, 2000.  

  

Uma bacia elíptica, tendo a saída da bacia na ponta do maior eixo e, 

sendo a área igual a da bacia circular, o escoamento será mais distribuído no tempo, 

produzindo, portanto, uma menor capacidade de enchente. (NAGHETTINI 2000). 

 

Figura 14 – Desenho de uma bacia elíptica e as características do escoamento nela 
originado por uma precipitação uniforme. 

 
Fonte: Naghettini, 2000 
 

Naghettini (2000), ainda afirma que as bacias do tipo radiais ou 

ramificadas são formadas por conjuntos de sub-bacias alongadas que convergem 

para um mesmo curso principal. Nesse caso, uma chuva uniforme em toda a bacia, 

origina cheias nas sub-bacias, que vão se somar, mas não simultaneamente, no 

curso principal. Portanto, a cheia crescerá, estacionará, ou diminuirá na medida em 

que forem se fazendo sentir as condições das diferentes sub-bacias, a exemplo do 

que podemos verificar na figura 14. 
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Figura 15 – Desenho de uma bacia ramificada e as características do escoamento nela 
originado por uma precipitação uniforme. 

 
 Fonte: Naghettini, 2000 

 

Conforme, Rocha e Kurtz (2001) apud Machado e Torres (2012) as 

bacias de formas retangulares, trapezoidais ou triagulares (figuras geométricas de 

área mínima) são menos suscetíveis a enchentes e inundações que as circulares, 

ovais ou quadradas (figura geométricas de áreas máximas), que ocorrerem 

simultaneamente em toda a sua extensão, concentrando grande volume de água no 

tributário principal. 

Os índices utilizados para a caracterização da forma de uma bacia 

buscam associá-la com formas geométricas conhecidas, conforme metodologia 

descrita por Tucci (1993) apud Machado e Torres (2012) em seus estudos 

hidrológicos e descritos a seguir. 

O índice ou coeficiente de compacidade (Kc) é a relação entre o 

perímetro da bacia e a circunferência de um círculo de área igual à da bacia, ou seja: 

 

Onde: 

P = perímetro da bacia, em km 

Ad = área de drenagem da bacia, em km² 

 

O índice de compacidade, Kc, é uma medida do grau de irregularidade 

da bacia, já que para uma bacia circular ideal ele precisa ser igual a 1,0. Desde que 

outros fatores não interfiram, quanto mais próximo da unidade for o índice de 

compacidade maior será a potencialidade de ocorrência de picos elevados de 

enchentes e inundações. 
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Este coeficiente é um número adimensional que varia com a forma da 

bacia, independentemente do seu tamanho; quanto mais irregular for a bacia, tanto 

maior será o coeficiente de compacidade. Um coeficiente mínimo igual à unidade 

corresponderia a uma bacia circular. Se os outros fatores forem iguais, a tendência 

para enchentes é tanto mais acentuada quanto mais próximo da unidade for o valor 

desse coeficiente. 

O índice de conformação ou fator de forma (Kf) é a relação entre a área 

da bacia hidrográfica e o quadrado de seu comprimento axial, medido ao longo do 

curso d’água principal, desde a foz até a cabeceira mais distante, próxima do divisor 

de águas da bacia. 

 

 

Onde: 

L = comprimento axial da bacia, em km 

Ad = área de drenagem da bacia, em km² 

 

Segundo afirma Machado e Torres (2012), o índice de conformação 

relaciona a forma da bacia com um retângulo. No caso de uma bacia estreita e 

longa, a possibilidade de ocorrência de chuvas intensas cobrindo, ao mesmo tempo, 

toda sua extensão, é menor do que em bacias largas e curtas. Desta forma, para 

bacias de mesmas características, será menos sujeita a enchentes aquela que 

possuir menor fator de forma. 

O fator de forma é um índice indicativo da tendência para enchentes de 

uma bacia. Uma bacia com um fator de forma baixo é menos sujeita a enchentes 

que outra de mesmas características, porém com maior fator de forma. Isso se deve 

ao fato de que numa bacia estreita e longa, com fator de forma baixo, há menos 

possibilidade de ocorrência de chuvas intensas cobrindo simultaneamente toda sua 

extensão; e também numa tal bacia, a contribuição dos tributários atinge o curso 

d’água principal em vários pontos ao longo do mesmo, afastando-se, portanto, da 

condição ideal da bacia circular, na qual a concentração de todo o deflúvio da bacia 

se dá num só ponto. 
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3.1.2.2 Padrões de drenagem 

 

 

A drenagem fluvial é composta por um conjunto de canais de 

escoamento inter-relacionados. A velocidade do escoamento em canal é usualmente 

maior que a velocidade de escoamento superficial, afirma (MACHADO e TORRES, 

2012). Portanto, o tempo de deslocamento do escoamento em uma bacia, cujo 

comprimento de escoamento superficial é pequeno em relação ao comprimento do 

canal, será menor do que em uma bacia com trechos longos de escoamento 

superficial. (PORTO 2006). 

Segundo Porto (2006) o tempo de deslocamento do escoamento em 

uma bacia é um dado de extrema importância para estudos da drenagem, sendo ele 

o indicador das características do escoamento de uma precipitação. 

Os padrões de drenagem referem-se ao arranjo espacial dos cursos 

fluviais, que podem ser influenciados em sua atividade morfogenética pela natureza 

e disposição das camadas rochosas, pela resistência litológica variável, pelas 

diferentes declividades e pela evolução geomorfológica da região 

(CHRISTOFOLETTI, 1980). 

 Existem vários padrões de drenagem, mas os principais podem 

ser resumidos aos seguintes tipos básicos: 

 Drenagem dendrítica – nesse padrão os ramos formados pelas correntes 

tributárias distribuem-se em todas as direções sobre a superfície do terreno, e 

se unem formando ângulos agudos de graduações variadas, mas sem chegar 

a um ângulo reto. Esse padrão é tipicamente desenvolvido sobre rochas de 

resistência uniforme ou em estruturas sedimentares horizontais. 

(CHRISTOFOLETTI, 1980). 

 Drenagem em treliça – esse tipo de drenagem, em geral, as confluências se 

realizam em ângulos retos. Esse padrão é encontrado em estruturas 

sedimentares homoclinais, em estruturas falhadas e nas cristas anticlinais. 

Em todas as variações, predominam a direção reta e as alterações do curso 

se fazem em ângulos retos. (CHRISTOFOLETTI, 1980); MACHADO e 

TORRES (2012). 

 Drenagem retangular – a configuração de drenagem retangular é uma 

modificação da drenagem em treliça, caracterizada pelo aspecto ortogonal 
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derivada às bruscas alterações retangulares no curso das correntes fluviais, 

tanto na primeira, quanto nas tributárias. Essa configuração é consequência 

da influência exercida por falhas ou sistema de juntas ou de diacláses 

(CHRISTOFOLETTI, 1980); (MACHADO e TORRES 2012). 

 Drenagem paralela- é assim designada quando os cursos d’água, sobre uma 

área considerável escoam quase que paralelamente uns aos outros. Esse tipo 

de drenagem, de acordo com Christofoletti (1980) em áreas onde há presença 

de vertentes com declividades acentuadas ou onde existem controles 

estruturais que motivam a ocorrência de espaçamento regular, quase 

paralelo, das correntes fluviais. (CHRISTOFOLETTI, 1980) 

 Drenagem radial - formada por correntes fluviais dispostas como os raios em 

relação ao ponto central. Ela pode desenvolver-se sobre os mais variados 

embasamentos e estruturas. (MACHADO e TORRES 2012). 

 Drenagem anelar – formada por uma série de curso d’água de forma circular 

ou semicircular. Assemelham-se a anéis e são típicas de áreas dômicas 

profundamente entalhadas, em estruturas com camadas duras e frágeis. 

(CHRISTOFOLETTI, 1980); (MACHADO e TORRES 2012). 

 

Figura 16: Modelos dos padrões de drenagens mais comuns. 

 

1  2  3    

4  5  6   

Fonte: Adaptado de Christofoletti (1980) 

 

 

 

 

1 – Dendrítica 
2 – Treliça 

3 – Retangular 

4 – Paralela 

5 – Radial 

6 - Anelar 
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3.1.2.3 Declividade  

 

 

Diversos parâmetros foram desenvolvidos para refletir as variações do 

relevo em uma bacia, dentre elas: a Declividade da bacia. Ela constitui o mais 

importante parâmetro para identificar as bacias ou partes delas, mais vulneráveis à 

atuação de processos erosivos e de enchentes e inundações (MACHADO e 

TORRES, 2012). A declividade controla em grande medida a velocidade com que se 

dá o escoamento superficial, afetando assim a maior ou menor infiltração da água, 

oportunizando picos de inundação ou a maior suscetibilidade de erosão dos solos. 

Portanto, quanto maior a declividade de um terreno, maior a velocidade de 

escoamento, e maior perspectiva de picos de enchente e inundação. 

Conforme afirma Christofoletti (1980) a velocidade dos fluxos hídricos 

superficiais em encostas e canais, determinante da maior ou menor importância da 

infiltração e da erosão dos solos depende da energia do relevo, da cobertura vegetal 

e do uso do solo. 

Apesar de haver diversos métodos para estimar a declividade da bacia, 

o mais comum é simular através da equação apresentada abaixo, sendo que a 

diferença de cota deve se referir a toda a bacia e não apenas ao canal. 

 

 
Onde: 

E = elevação média; 

e = elevação média entre duas curvas de nível consecutivas; 

a = área entre as curvas de nível; 

A = área total. 

  

Um método também utilizado é o das quadrículas associadas a um 

vetor. Esse método é mais completo que o anterior e consiste em determinar a 

distribuição percentual das declividades do terreno por meio de uma amostragem 

estatística das declividades normais às curvas de nível em um grande número de 

pontos na bacia. Esses pontos devem ser locados em um mapa topográfico da bacia 
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por meio de um quadriculado que se traça sobre o mesmo. (GRANELL- PÉREZ, 

2001 apud MACHADO E TORRES, 2012) 

 

 

3.1.2.4 Índice de Sinuosidade 

 

 

  O índice de sinuosidade de um canal revela o padrão espacial com o 

qual o leito do rio se apresenta. Conforme descreve Christofoletti (1980) o arranjo 

espacial dos canais pode se apresentar da seguinte maneira: meandrante; 

anastomosado; reto; deltaico; ramificado; reticulado e irregular. 

As características dos tipos de canais conforme Christofoletti (1980) 

descreve são as seguintes: 

 Canais em meandros - são aqueles em que os rios descrevem curvas 

sinuosas, largas, harmoniosas e semelhantes entre si, através do trabalho 

contínuo de escavação na margem Côncava, ponto de maior velocidade da 

corrente, e de deposição margem convexa, ponto de menor velocidade. 

(MACHADO e TORRES, 2012). 

 Canais anastomosados – são os formados em condições especiais 

relacionado com a carga sedimentar do leito. Isso ocorre quando o rio 

deposita parte do material que não teve competência para transportar em seu 

próprio leito, transformando-se em obstáculo a vazão da água. 

(CHISTOFOLETTI, 1980).  

 Canais retos - são aqueles em que o rio percorre um trajeto retilíneo, sem se 

desviar significativamente de sua trajetória normal em direção à foz. Segundo 

Christofoletti (1980) esse tipo de canal é raro na natureza e sua ocorrência 

está na maioria das vezes controlado por linhas tectônicas e embasamento 

rochoso homogêneo; 

 Canais deltaicos – caracterizam-se pela ramificação do curso fluvial inicial, 

subdividindo-se em vários distributários que alcançam o mar, lago ou outro 

rio;  

 Canais ramificados – surge quando existe um braço de um rio que volta ao 

leito principal, formando uma ilha; 
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 Canais reticulados – se caracterizam pelo escoamento efêmero e pela 

subdivisão de várias embocaduras que se perdem nas baixadas ou lagos 

temporários. 

 Canais irregulares – esse tipo de canal está associado a um padrão 

intermediário que mistura padrões de vários tipos de canais. 

(CHISTOFOLETTI, 1980). 

 

Conforme afirma Christofoletti (1980) e Machado e Torres (2012), os 

meandros constituem o tipo de canal que mais mereceu a atenção dos 

pesquisadores. Os meandros não são caprichos da natureza, mas a forma pela qual 

o rio efetua seu trabalho pela lei de menor esforço.  O meio utilizado para distinguir 

os canais meândricos dos que não o são, foi proposto pelo índice de sinuosidade, 

que é a relação entre o comprimento do canal e a distância do eixo do vale. O valor 

de 1,5 é usado como ponto de partida para considerar os canais como meandros. 

 

Figura 17 – Índice de Sinuosidade de Canais 

 
Fonte: Adaptado de Christofoletti (1980) 

 

  Um importante fator a ser ressaltado é o que afirma Christofoletti 

(1980) e Machado e Torres (2012) que embora os meandros sejam mais frequentes 

nos baixos cursos fluviais onde encontra ressonância a propósito do comportamento 

fluvial e da tipologia dos canais. Há possibilidade de meandramento em qualquer 

trecho fluvial, tornando-se o tipo de canal observado em quase todas as planícies de 

inundação. 
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3.1.2.5  Perfil longitudinal 

 

 

  O perfil longitudinal de um rio é a representação gráfica das variações 

da declividade do canal, desde a sua nascente até a foz, nível de base, formando 

uma linha irregular, côncava para cima, com gradientes em geral, maiores em 

direção à montante e valores cada vez suave à jusante. (MACHADO e TORRES, 

2012) 

  Conforme a estrutura geológica do local percorrido pelo rio ou atividade 

geodinâmica, esse possa apresentar gradiente heterogêneo, isto é, a velocidade 

pode variar com a maior ou menor inclinação do leito do rio (POPP, 2010). 

  Geralmente, no perfil longitudinal dos rios podem ser diferenciados em 

três seguimentos: alto, médio e baixo curso. 

 Alto curso – predominam maiores declividades, onde se destacam os 

processos de erosão fluvial e, portanto, de produção de sedimentos. 

 Médio curso – graças à menor declividade, que implica diminuição de 

velocidade das águas, diminui o poder transportador, ocasionando a 

deposição dos fragmentos maiores, que vão atuar na redução da capacidade 

erosiva nos fundos dos rios, que agora passa a ter poder maior lateralmente. 

(MACHADO e TORRES, 2012) 

 Baixo curso – de pequeno gradiente se processará mais intensamente a 

sedimentação, ou abandono da carga. Embora o volume de água seja maior, 

agora são menores as declividades e velocidades, o que promove maior 

sedimentação dos sólidos em suspensão. 

 

Machado e Torres (2012) e Popp (2010) afirmam que, embora, o perfil 

longitudinal de um rio sofra contínuas flutuações, devido às variações no 

escoamento e na carga sólida, acarretando inúmeras irregularidades, o rio tenta 

eliminar essas barreiras, buscando adquirir um perfil longitudinal côncavo e liso, com 

declividade suficiente para transportar a carga. O mecanismo utilizado para garantir 

isso é erodir. No entanto, algumas anomalias de drenagem ocorrem, seja ela 

positiva ou negativa, sobretudo ocasionado por reativações tectônicas ou atividades 

geodinâmicas, ocasionando num importante obstáculo ao escoamento da água o 
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que ocasiona na diminuição ou aceleração do fluxo hídrico e pode, eventualmente, 

surgir reservatórios naturais de águas. 

 

 

3.2 Ocupação do solo urbano 

 

  Atualmente, o estudo dos ambientes urbanos, sobretudo das cidades 

brasileiras, nos conduz a uma diversidade de espaços, bem como das 

características sociais mais marcantes da população em cada um desses ambientes, 

quer dizer, é a expressão social reproduzida na realidade complexa e transformada. 

(ZANELLA, 2006). Nesse sentido, para Santos (1994), a cidade é um ambiente 

construído, fundamentalmente, desigual. São questões de complexa relação 

sociedade-natureza que oferecem elevado grau de perigo como os provocados por 

poluição, deslizamentos, inundações e outros. Esses eventos em muitos dos casos, 

certamente são reflexos da forma desorganizada da ocupação do lugar, 

respondendo muitas vezes ao reajustamento que a natureza promove face à rapidez 

da transformação do ambiente no meio urbano.  

 

 

3.2.1 A ocupação dos espaços urbanos 

 

 

Nas áreas urbanas, o zoneamento e ocupação desses espaços têm 

atendido a interesses de especulações imobiliárias que sempre privilegiam os 

grupos detentores do capital e segregam os de baixa renda as áreas excluídas e 

desprovidas completamente de infraestrutura básica, caracterizando uma clara 

segregação socioespacial. Porém é difícil tentar esclarecer esse fenômeno por um 

viés apenas, pois conforme Villaça (2001) a segregação é um processo dialético, em 

que a segregação de uns provoca ao mesmo tempo e pelo mesmo processo a 

segregação de outros. É preciso que se compreenda como as classes sociais de 

maior e de menor poder aquisitivo resolvem o problema da moradia, e para 

responder a essa questão é preciso que se entenda como é regida a produção de 

habitação e sua ligação com a ocupação do solo urbano. 
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Discutir as produções resultantes da natureza na cidade, focalizada no 

contexto urbano, remete a funções desempenhadas pela arquitetura natural contida 

sobre o ambiente construído. Nessa perspectiva, o ambiente urbano reverte-se em 

um ambiente radicalmente alterado pela ação humana, no qual se concentram os 

efeitos do modelo industrial/urbano que predominou como forma de organização 

socioeconômica das sociedades ocidentais. (FEITOSA, 2014) 

Para Lefebvre (1973 apud Moreira, 2010) o espaço urbano pode ser 

compreendido por meio de uma equação escalar, o espaço passa de determinado a 

determinante, agindo como categoria-chave de regulação da reprodução da 

sociedade a partir da própria reprodução da estrutura espacial já existente. Seja 

para preservá-la, mantendo o status existente em benefício do sujeito hegemônico, 

seja para mudá-la, em benefício de uma relação de coabitação. O espaço, nesse 

caso, é chamado a intervir como regulador da reprodução das relações que por meio 

dele a sociedade estabeleceu como sua forma de organização societária. 

Considerando esses argumentos reconhecemos ser a parcela da 

sociedade caracterizada pela população de baixa renda a de maior dano na 

delimitação espacial urbana, pois a essa tem sido reservada, apenas, as áreas de 

baixo ou nenhum interesse especulativo-imobiliário, com isso, quase sempre eles 

ocupam áreas de periferia, de encostas, ou de margens de rios como a observada 

na cidade de Vitória de Santo Antão. 

Embora as inundações sejam fenômenos de ordem natural, a ação 

antrópica, interferindo ao longo do tempo, seja nas áreas urbanas ou rurais do rio 

Tapacurá no município de Vitória de Santo Antão, associada a eventos climáticos 

extremos, têm contribuído, consideravelmente, para sua maior frequência, 

intensidade e expansividade, uma vez que muitos bairros ribeirinhos desse rio já 

perderam dezenas de moradias que ficaram submersas ao longo de muitas 

enchentes, assim como destruição de lavouras, estradas e pontes. 

Importante ainda é observar o argumento de Gomes e Cavalcante 

(2012) onde acrescentam que, um desastre natural é muito mais grave quando 

atinge segmentos sociais vulneráveis por causa, entre outros motivos, da 

instabilidade econômica e/ou demográfica, que finalmente agrava a situação 

socioeconômica dessa população. 

Grupos em que a relação com a perda tornou-se algo natural, 

revelando uma clara tolerância aos eventos das enchentes, como aspecto comum, 
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aceitável, mas que no fundo analisadas todas as questões podemos perceber que 

vai além das perdas materiais, geralmente associadas às moradias e os bens nela 

contida, embora os demais efeitos sejam ignorados pelos sujeitos, mas que num 

segundo momento é revelada pela perda psicológica, já que sua moradia supria-as 

também com segurança, intimidade e dignidade. 

Percebe-se que os relatos dos sujeitos afetados pelas enchentes de 

2009 e 2010 no município de Vitória de Santo Antão em Pernambuco não diferem 

muito dos estudos obtidos na pesquisa de Gomes e Cavalcante (2012) em Teresina 

no Piauí, isso porque também os grupos mais afetados foram os de comunidades 

mais carentes como a dos bairros de Dr. Alvinho e de Dr. Bida, que já haviam sido 

submetidos ao mesmo tipo de evento anteriormente, como a grande cheia de 2005.  

Nos relatos de reportagens e publicações como da UNICEF sobre o 

evento, caracterizam esse grupo como: famílias muito carentes e atendidas pelas 

políticas assistenciais do Governo Federal do Brasil contando com muitas crianças e 

jovens grávidas que perderam tudo na enchente, e foram abrigadas na Escola 

Municipal Major Manoel Fortunato, no bairro do Matadouro, mas, várias pessoas 

retornaram no dia seguinte ao que restou de suas casas para iniciar a reconstrução 

da mesma, reforçando a ideia de suscetibilidade a riscos futuros. 

É preciso, contudo, observarmos o que Girão et al. (2007) aponta sobre 

a necessidade de planejamento do uso do solo urbano representando peça 

relevante em políticas de ocupação de novas áreas no perímetro urbano, sendo a 

avaliação quanto às áreas de perigo de enchentes, processos erosivos e 

movimentos de massa uma contribuição significativa ao planejamento e gestão do 

espaço urbano. 

No entanto, é preciso considerar o que Ferreira Pinto e Garcia (2005) 

afirmam sobre a ocupação antrópica das terras através de seus usos múltiplos 

indicando a complexidade e dificuldade na elaboração de propostas para a gestão 

territorial, tanto em nível local como regional. Pois, o que podemos perceber é que 

seria mais fácil monitorar áreas identificadas como de perigo para evitar sua 

ocupação futura, do que fazer com que aquelas ocupadas e que historicamente 

sofreram desastres, sejam desocupadas e abandonadas, isso porque devido aos 

processos sociais anteriormente descritos e que levaram essa parcela da sociedade 

desfavorecida a se instalar nessas áreas de perigo, estas criam memória com o 

lugar e tornam-se resistente a sua mobilidade. 
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3.2.2 Consequências sociais da ocupação do solo urbano realizada pela 

população de baixa renda 

 

Podemos observar que a ocupação ou valorização de regiões dentro 

de espaços urbanos se estabelece de maneira diferente entre eles, a valorização da 

região central, na maioria dos lugares, associada ao comércio promoveu a 

segregação social e espacial de classes mais pobres da cidade. A reprodução dessa 

condição segregadora somada a proliferação de novos bairros e ao despreparo do 

poder público, não tem permitido que essa camada social usufrua dos benefícios 

gerados pelo desenvolvimento técnico científico estrutural e, nem ao menos de seus 

direitos como cidadãos. 

A segregação em nível espacial, com distintas concepções e 

apropriações sobre a utilização e delimitação da territorialidade urbana, devem ser 

caracterizadas como um processo de marginalização devendo os resultados desse 

elemento ser observado, inclusive sobre o aspecto psicológico, considerando os 

eventos de natureza ambiental, como inundações e deslizamentos, que muitas 

vezes esses grupos são submetidos, uma vez, que foram induzidos a ocupação 

inadequada desses espaços desestruturados. 

É notório o resultado dessa especulação e ocupação desordenada do 

solo urbano em quase todos os municípios: o surgimento de loteamentos 

clandestinos e de favelas, revelando que nesse processo de delimitação territorial as 

cidades tornaram-se palco de segregação social, onde os diversos segmentos 

sociais delimitam seus espaços, conforme sua posição na sociedade. 

Segundo Silva et al. (2008), o espaço urbano geralmente se divide em 

áreas ocupadas por camadas mais abastadas, as quais oferecem infraestrutura 

necessária para uma qualidade de vida adequada enquanto as áreas ocupadas 

pelas camadas menos favorecidas apresentam uma configuração de pobreza e 

exclusão social, sendo destituídas quase sempre de infraestrutura, tornando-se 

assim áreas segregadas espacialmente. 

Geralmente as unidades morfotopográficas de fácil ocupação como 

planícies e terraços fluviais, bem como encostas de baixa declividade, são 

rapidamente apropriadas para o estabelecimento de formas de ocupação de caráter 
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residencial ou comercial, ficando as áreas de várzeas fluviais ou de encostas 

abruptas, representativas de riscos à ocupação, para os menos providos de recursos 

financeiros que encontram nesses locais uma das poucas, se não a única, 

alternativa à ocupação no espaço urbano (GIRÃO et al. 2007). 

Segundo Souza (2008) a marginalização como reflexo da interação 

entre os espaços dentro da urbanização nas cidades médias e pequenas traz à tona 

o fato de o processo de ocupação dos espaços agravarem as distinções e 

desigualdades. Em seu estudo sobre a cidade de Viçosa em Minas Gerais, ele 

verificou que à medida que a região central foi agregando valor imobiliário devido a 

instalação da Universidade Federal na cidade, as repúblicas de estudantes 

passaram a se instalar em vários dos bairros do centro, criando uma especulação 

imobiliária, que acabou por marginalizar as populações mais carentes, fazendo com 

que as mesmas se deslocassem para áreas de menor valor e consequente 

desestrutura social. 

Finalmente, é preciso sensibilizar a sociedade em relação aos 

problemas do meio ambiente buscando uma nova ética fundada no respeito às leis 

da natureza, ao homem e à sua dignidade plena, sendo crucial para a consolidação 

de um ambiente equilibrado e viável. Um bom começo para essa mudança seria o 

estabelecimento efetivo de uma educação ambiental que estabeleça compreensão 

sobre o ambiente que vivemos e desenvolvimento de políticas que usem como 

princípio o respeito a dinâmica natural no meio urbano, além do monitoramento 

eficiente dos órgãos competentes em promover o cumprimento por parte da 

população sobre os dispositivos legais já existentes.  

 

 

3.3 Condicionantes Ambientais de Vulnerabilidade à Ocorrência de Inundações 

 

 

  Desde a década de 1990, o termo vulnerabilidade tem sido 

amplamente utilizado como conceito-chave entre os estudiosos, uma vez que 

durante essa década houve um grande incremento de desastres naturais por todo o 

planeta. Vestena (2008) aponta que nessa década as catástrofes naturais atingiram 

mais de dois bilhões de pessoas no mundo, causando prejuízos de mais de US$ 608 

bilhões, representando um aumento quatro vezes maior que na década de 1980. 
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  Compreender os mecanismos que determinam esses eventos seja eles 

de ordem natural ou antrópica é determinante, pois, os cenários que está sendo 

construído para o futuro do planeta, é a ocorrência de mais catástrofes, e 

consequentemente, maiores prejuízos e riscos de perdas humanas. A população 

carente condicionada pelo fator social será aquela que mais estarão sujeitas a esse 

tipo de situação.  

 

 

3.3.1 Empregando os conceitos de vulnerabilidade, desastre e perigo no 

contexto das inundações 

 

 

Nas últimas décadas tem sido recorrente o uso do conceito de 

vulnerabilidade, nas mais diferentes áreas do conhecimento. Isso ocorre em função 

da concepção polissêmica, ou seja, os vários sentidos que uma mesma palavra 

pode possuir. 

Segundo o dicionário Houaiss (2013), vulnerabilidade é a qualidade ou 

estado do que é ou se encontra vulnerável, isto é, o que/quem pode ser fisicamente 

ferido ou sujeito a ser atacado, derrotado, prejudicado ou ofendido. Considerando 

que a etimologia vem do latim vulnerabilis, que significa “que causa lesão”, 

percebemos que o sentido de vulnerabilidade tem conotação negativa e está 

relacionado sempre com perdas. 

Para Deschamps (2008 apud ESTEVES, 2011) vulnerabilidade pode 

ser apreendida como a probabilidade de uma sociedade se afetada por um evento 

natural/ambiental. O entendimento de Esteves (2011) sobre essa visão envolve um 

conjunto de fatores variáveis que podem aumentar ou diminuir o perigo ao qual o ser 

humano está exposto nas diferentes situações em relação aos diversos lugares. 

Conforme Cardona (2003 apud SAITO, 2011) o termo vulnerabilidade 

era considerado erroneamente como sinônimo de risco. Segundo Saito (2011) 

originalmente esse termo foi desenvolvido pela engenharia de estrutura para mostrar 

como as características poderiam fazer edificações mais propensas a suportarem 

quando essas sofressem danos – em especial quando em relação a furacões e 
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terremotos. Mas, devido à aplicação do conceito em outros campos científicos, ele 

ampliou seu campo de emprego para os aspectos humanos e sociais. 

Em estudo elaborado por Saito (2011), ele produziu uma extensa 

caracterização dos tipos e níveis de vulnerabilidade: natural, física, econômica, 

social, política, técnica, ideológica, cultural, educacional e ecológica. Dentre todas 

iremos concluir para fins de aplicação em nosso estudo que vulnerabilidade é o 

sistema dinâmico que surge em consequência da interação de uma série de fatores 

e características (internas e externas) que convergem para uma comunidade; como 

resultado dessas interações tem-se a incapacidade da comunidade em responder 

adequadamente a um determinado risco e consequente desastre. (adaptado de 

SAITO 2011). 

No entanto, para a compreensão da vulnerabilidade deve-se levar em 

consideração não apenas o presente e o futuro, mas igualmente o passado para 

melhor entender o contexto e as causas de desastres (BANKOFF et al 2004 apud 

SAITO, 2011). Perguntar por que os desastres acontecem é uma questão política, 

mas entender porque acontecem é uma questão social e histórica. (SAITO, 2011). 

Os desastres naturais constituem, por sua vez, em um tema cada vez 

mais presente no cotidiano das pessoas, independentemente destas residirem ou 

não em áreas consideradas de perigo. Ainda que em um primeiro momento o termo 

nos leve a associá-lo com terremotos, tsunamis, erupções vulcânicas, ciclones e 

furacões, os desastres naturais contemplam, também, processos mais localizados 

tais como secas, deslizamentos, enchentes, inundações, subsidências e erosão, que 

podem ocorrer naturalmente ou induzidos pelo homem. (TOMINAGA, et al.  2009). 

Torlai (2010) conceitua desastre com base no estabelecido pela 

Organização Pan-Americana de Saúde - OPAS, vinculada à Organização Mundial de 

Saúde - OMS, que o define como um fenômeno natural ou causado pela ação 

humana, que produz um distúrbio massivo no sistema dos serviços de saúde, 

caracterizando tão grande e imediata ameaça à saúde pública que o país ou região 

afetada necessite de assistência externa para enfrentar a situação. 

Para Tominaga et al (2009) desastre é considerado como uma grave 

perturbação do funcionamento de uma comunidade ou de uma sociedade 

envolvendo perdas humanas, materiais, econômicas ou ambientais de grande 

extensão, cujos impactos excedem a capacidade da comunidade ou da sociedade 

afetada de arcar com seus próprios recursos. 
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Para Marcelino (2008) e Tominaga et al (2009) os desastres podem ser 

divididos quanto a origem ou intensidade. Quanto à origem eles podem ser naturais 

ou humanos (antropogênicos) sendo os naturais aqueles desencadeados pela 

intervenção direta de um fenômeno natural de grande intensidade, como fortes 

chuvas que geram inundações, escorregamentos, ou fortes ventos, geradores de 

vendavais, tornados e furacões. Já os humanos são aqueles desencadeados pelas 

ações ou omissões humanas, sendo exemplos os acidentes de trânsito, incêndios 

industriais, contaminação de rios, rompimentos de barragens, dentre outros. 

Quanto à intensidade, podemos aí apresentar um importante fator para 

reconhecer as dimensões do fenômeno que atuou e facilitar o planejamento da 

resposta e da recuperação da área atingida. Ele pode ser classificado em quatro 

níveis conforme verifica KOBIYAMA et al.2006 (apud TOMINAGA et al. 2009). 

  

Quadro 01: Classificação dos desastres em relação à intensidade por KOBIYAMA et 
al. (2006). 

Nível Intensidade Situação 

I 

Desastres de pequeno porte, também 
chamados de acidentes, onde os impactos 
causados são pouco importantes e os 
prejuízos pouco vultosos. (Prejuízo menor 
que 5% PIB municipal) 

Facilmente superável com 
os recursos do município 

II 

De média intensidade, onde os impactos 
são de alguma importância e os prejuízos 
são significativos, embora não sejam 
vultosos. (Prejuízos entre 5% e 10% PIB 
municipal) 

Superável pelo município, 
desde que envolva uma 
mobilização e administração 
especial. 

III 
De grande intensidade, com danos 
importantes e prejuízos vultosos. (Prejuízos 
entre 10% e 30% PIB municipal) 

A situação de normalidade 
pode ser restabelecida com 
recursos locais, desde que 
complementados com 
recursos estaduais e 
federais. (Situação de 
Emergência – SE) 

IV 

De muito grande intensidade, com impactos 
muito significativos e prejuízos muito 
vultosos. (Prejuízos maiores de 30% PIB 
municipal) 

Não é superável pelo 
município, sem que receba 
ajuda externa. 
Eventualmente necessita de 
ajuda internacional. (Estado 
de Calamidade Pública – 
ECP) 

Fonte: Tominaga (2009) 
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Os desastres naturais estão diretamente vinculados à história do 

homem e ao seu modo de apropriação e uso dos recursos naturais. Desde a 

formação dos primeiros agrupamentos humanos até a concepção das cidades 

modernas, os desastres têm gerado duros impactos a sociedades humanas. 

(MARCELINO, 2008). 

Considerando os argumentos discutidos apresenta-se uma 

conceituação sobre riscos, segundo a visão de Marcelino (2008) onde ele chama a 

atenção para a diferença tênue entre perigo e risco. Segundo ele, perigo é muitas 

vezes associado erroneamente com o risco. Pois, risco é a probabilidade de ocorrer 

consequências danosas ou perdas esperadas assumidas pelas pessoas (mortos, 

feridos, edificações destruídas e danificadas etc.), como resultado de interações 

entre o perigo natural e as condições de vulnerabilidade local. Já perigo seria a 

condição natural de um ambiente que influenciado por fatores naturais ou antrópicos 

tem clara condição de ocorrer desastre. 

Desta forma, podemos entender que o risco é a probabilidade de um 

perigo transformar-se em um desastre, sendo que o aumento da frequência de 

perigo e a intensidade da vulnerabilidade aumentarão consequentemente, as 

chances de termos um desastre. 

É importante estabelecer que a análise de uma área para reconhecer 

as reais condições de perigo e potencial vulnerabilidade para ocorrência de desastre 

passará pelo reconhecimento das dinâmicas dos fatores naturais e pelas 

consequências de intervenções antropogênicas ocupacionais, pois mesmo que as 

inundações sejam caracterizadas como desastre natural, a crescente e expansiva 

ocupação de espaços propensos a inundações naturais é que levam a 

vulnerabilidade de grupos sociais ou indivíduos que ocupam áreas ribeirinhas, 

corroborando para que estes fenômenos aconteçam com maior frequência e 

intensidade. 

Compreender os elementos determinantes da inundação de uma 

região passa necessariamente por conhecer o sistema de drenagem de uma bacia 

hidrográfica que é constituído pelo canal principal e seus afluentes ou tributários. 

O conhecimento sobre um sistema de drenagem pode indicar se a 

água deixa a bacia com menor ou maior velocidade, e é por este fato que o índice 

de densidade de drenagem é tão importante nesse processo, pois ele indica o grau 
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de desenvolvimento do sistema de drenagem, fornecendo informações sobre a 

eficiência da drenagem na bacia. 

Além disso, devemos relacionar os fenômenos climáticos extremos, 

considerando que eles são cada vez mais recorrentes no período de outono-inverno 

na região em estudo, sendo geradoras de fortes input e, conforme a intensidade do 

evento, determinará se tratar de um fluxo natural ou excepcional. 

Sant’anna Neto (2000) estudou as chuvas no Estado de São Paulo e 

evidenciou que elas não sofreram grandes alterações em valores anuais, mas 

sofreram uma diminuição nos dias com registros de precipitações. Isso caracteriza 

que as chuvas se tornaram mais intensas em cada episódio. O fator excesso de 

água está ainda relacionado com a classe de drenagem natural do solo. Estão 

incluídos na análise desse aspecto os riscos, a frequência e a duração das 

inundações a que pode estar sujeita a área. Claro que para o procedimento 

operacional, para a análise da fragilidade dos ambientes naturais, são necessários 

estudos básicos de todos os elementos e suas variáveis no espaço e no tempo para 

se chegar a um diagnóstico das diferentes categorias hierárquicas da fragilidade dos 

ambientes naturais. 

Vilella e Mattos (1975) afirmam existir uma grande correspondência 

entre as características físicas de uma bacia e o regime hidrológico, pois através de 

relações e comparações entre esses dois elementos pode-se determinar, 

indiretamente, valores hidrológicos em regiões onde esses dados são escassos e a 

partir daí construir modelos que apontem se a área é vulnerável a perigo de 

inundações. 

 

 

3.3.2 Estabelecendo a diferença entre inundação e enchente no âmbito das 

bacias hidrográficas 

 

 

Inundações e enchentes são eventos naturais que ocorrem com 

periodicidade nos cursos d’água, frequentemente deflagrados por chuvas fortes e 

rápidas ou chuvas de longa duração, aliada a certas características de bacias. 

Segundo Tominaga et al (2009), podemos encontrar diversos conceitos 

envolvendo problemas geoambientais derivados de fenômenos de caráter 
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hidrometeorológico ou hidrológico, ou seja, aqueles de natureza atmosférica, 

hidrológica ou oceanográfica, podendo resultar na categorização de processos 

designados como: inundação, enchente, alagamento e enxurrada. No entanto, para 

fins de esclarecimentos iremos abordar apenas os dois primeiros conceitos por 

interesse desse estudo. 

Segundo a visão da Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt - 

FUNCAB (2012), que desenvolveu estudo sobre a Bacia do Paraíba do Sul, eles 

distinguiram inundação e Enchentes da seguinte maneira: Inundação é o 

transbordamento de água da calha normal de rios, mares, lagos e açudes, ou 

acumulação de água por drenagem deficiente, em áreas não habitualmente 

submersas. Enquanto enchente seria a elevação do nível de água de um rio, acima 

de sua vazão normal. 

Já Tominaga et al.(2009) não difere do entendimento da FUNCAB 

(2012) e afirma que: Inundação seria representada pelo transbordamento das águas 

de um curso d’água atingindo a planície de inundação ou área de várzea. E as 

enchentes seriam definidas pela elevação do nível d’água no canal de drenagem 

devido ao aumento da vazão, atingindo a cota máxima do canal, porém, sem 

extravasar. Podemos distinguir a caracterização dessas visões sobre inundação e 

enchente a partir da figura 18, que ilustra perfeitamente essa diferença volumétrica 

das águas nos dois conceitos. 

 
Figura 18 - Perfil esquemático do processo de Inundação e enchente 

 

Fonte: Tominaga et. al. (2009). 
 

 

Segundo Gomes e Cavalcante (2012), no Brasil, a constante 

ocorrência de eventos gerada, inclusive, por inundações vem causando intensa 

preocupação. Estima-se que 5.000 pessoas perderam a vida em inundações e 
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deslizamentos de terras ocorridas no país modificando o cenário brasileiro, que se 

considerava distante de catástrofes naturais, para um de alta incidência. Neste mapa 

da Figura 19, vemos que o Brasil está caracterizado com alta ocorrência de eventos 

de inundação ao desse recorte de tempo se comparado com as demais nações. 

 

Figura 19 – Mapa do quantitativo de ocorrência de inundações e enchentes no mundo 
entre 1974 e 2003. 

 

 

Fonte: Tominaga et al. (2009) 

 

Albuquerque (1997) defende que a vulnerabilidade da população 

brasileira à desastres é muito grande se comparada à vulnerabilidade em outros 

países, devido à acentuada diferença social existente. No Nordeste, região 

normalmente castigada pela seca, muitos estados, a exemplo de Pernambuco, vem 

sofrendo com os grandes volumes de águas que tem caído na região litorânea e 

Zona da Mata, como o dos episódios que estamos estudando nos anos de 2005, 

2010 e 2011, chovendo acima do esperado entre os meses de maio e julho, 

causando inúmeros prejuízos.  

Para Sá et al.  (2008 apud GOMES E CAVALCANTE (2012), em seus 

estudos afirmam que as emergências, como é o caso dos desastres naturais, se 

traduzem em verdadeiras tragédias ou dramas humanos, justificando a preocupação 

de se levar em conta os aspectos envolvidos, de atenção à saúde física, às perdas 

materiais, e também, entender a aflição e as consequências psicológicas 

decorrentes dessas situações. 

Número de inundações 

1 – 15 
15 – 60 
+ de 60 
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Um desastre natural é muito mais grave quando atinge segmentos 

sociais vulneráveis por causa, entre outros motivos, da instabilidade econômica e/ou 

demográfica. Segundo Gomes e Cavalcante (2012), viver em um local de perigo, de 

acordo com as falas dos sujeitos, significa conviver com a insegurança e com as 

consequências de eventos desastrosos, que desestruturam a rotina, revelando 

postura de absorção passiva dos impactos, que reflete a inexistência de consciência 

do perigo, o que dificulta a preparação e aumenta a vulnerabilidade. Por ser uma 

experiência repetida, percebe-se que as vítimas de inundações tendem a embotar 

suas emoções, criando mecanismos de defesa que as distancia do sofrimento 

inevitável diante das perdas. 

 

3.3.3 A vulnerabilidade a perigo de inundação no espaço urbano considerando 

a estrutura e os agentes de atuação geomorfológica 

 

Conforme publicação da Estratégia Internacional de Redução de 

Desastre de 2002, emitida pelas Nações Unidas, citada por Tominaga et al (2009) as 

inundações e enchentes são problemas geoambientais derivados de fenômenos ou 

perigos naturais. No entanto, já é de senso comum que o fator mais determinante 

das inundações está relacionado com a intensidade de precipitação atmosférica. 

Girão et al. (2007) chama atenção para o entendimento das 

características morfológicas e dos processos morfogenéticos, além de análises 

acerca da vulnerabilidade das áreas urbanas face aos eventos naturais (disritmias 

pluviométricas, enchentes, deslizamentos etc.) que constitui um subsídio 

fundamental à compreensão da dinâmica dos componentes do sistema ambiental 

físico urbano. 

Para a geomorfologia, os estudos hidrológicos residem em reconhecer, 

localizar e quantificar o fluxo de água nas encostas, de onde se podem definir os 

gradientes topográficos e, portanto, o próprio relevo. Para tanto, precisa-se, 

primeiramente, definir as bases climáticas e geológicas da área em estudo (SILVA et 

al. 2009). 

Embora saibamos que os ritmos dinâmicos dos sistemas ambientais 

naturais venham sofrendo intervenções antropogênicas. A natureza, por sua vez, 

sempre procura restabelecer o equilíbrio entre seus componentes naturais. 
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Entretanto, dependendo do grau ou da intensidade das modificações nesse meio 

natural, os desequilíbrios são inevitáveis e acabam por favorecer a ocorrência de 

desastres. 

Segundo Tominaga et al. (2009) a intensidade dos fenômenos naturais, 

está intimamente ligada ao acelerado processo de urbanização verificado nas 

últimas décadas, em várias partes do mundo, inclusive no Brasil. O crescimento das 

cidades, muitas vezes em áreas impróprias à ocupação, quase sempre promovida 

pela classe social mais desprovida: a da pobreza, aumenta a situação de perigo a 

desastres naturais. 

Outros danos verificados em áreas de encostas são evidenciados, por 

exemplo, pelo início e consequente desenvolvimento de processos erosivos na 

superfície de encostas que, geralmente, levam à perda de solo e ao assoreamento 

rápido de calhas de rios, causando a diminuição da qualidade e quantidade da água 

que flui nos cursos fluviais (GIRÃO et al. 2007). 

Macedo et al. (2010) relatam que as características físicas presentes 

nas bacias hidrográficas, são de suma importância, pois atuam no ciclo hidrológico, 

influenciando de maneira direta aspectos relacionados com a infiltração, a 

evapotranspiração e o escoamento subsuperficial e superficial. 

Na avaliação dos processos erosivos, atenção especial deve ser dada 

à análise dos fatores que acarretam a degradação rápida dos solos para melhor os 

compreender. Devem ser levantados e analisados em conjunto a geometria das 

vertentes (declividade, extensão e arquitetura do perfil), a litologia, a cobertura 

pedológica, a precipitação pluviométrica, a cobertura vegetal natural e agrícola, além 

de outras intervenções antropogênicas, distinguindo os fatores mais relevantes para 

desencadear erosão acelerada. Estes dados podem ser obtidos por medidas feitas 

em campo e através de registros indiretos, dentre os quais os obtidos por 

sensoriamento remoto. (FERREIRA PINTO e GARCIA, 2005). 

É preciso, contudo, compreender a natureza dessas áreas que 

constantemente são afetadas por esses eventos. Para Ross (1992), o entendimento 

do relevo e sua dinâmica passam obrigatoriamente pela compreensão do 

funcionamento e da interrelação entre os demais componentes naturais (águas, 

solos, clima e cobertura vegetal). Dentre estes, os rios constituem um dos agentes 

mais importantes no transporte dos materiais intemperizados das áreas elevadas 

para as áreas mais baixas e dos continentes para o mar, segundo afirma 
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(CHRISTOFOLETTI 1980). Os rios são os principais agentes geomorfológicos que 

atuam na superfície da Terra. À medida que erodem o substrato rochoso, 

transportam e depositam areia, cascalho e lama, todos os rios, desde os pequenos 

riachos até os mais caudalosos, são proeminentes escultores da paisagem. (PRESS 

et al. 2008). 

Dentre as várias funções da água, pode-se destacar o seu papel como 

agente modelador do relevo da superfície terrestre, controlando a formação e o 

comportamento mecânico dos mantos de intemperismo na rocha (SILVA et al 2009). 

Importante também é considerar a atuação da água da chuva que não se infiltra no 

solo e escoa superficialmente, sendo lenta e gradualmente coletada pelos rios e 

lagos. A natureza do solo e a capacidade de infiltração ou consequente 

impermeabilização são fatores determinantes para a compreensão das eventuais 

inundações, comuns nos centros urbanos. (POPP 2010). 

Mas é possível le dar com esse fenômeno de inundação conforme 

afirmam Fontes et al. (2008) e Cardoso et al. (2006 apud MACEDO et al. (2010) que 

com o conhecimento das características físicas é possível determinar como se 

desenvolve o escoamento superficial em uma determinada localidade, possibilitando 

formular medidas prévias para o controle de inundações, caso a bacia seja 

vulnerável a esse tipo de evento. 

Os principais impactos produzidos por alterações no uso e na cobertura 

do solo em bacias são: a diminuição da capacidade de infiltração, o aumento do 

escoamento superficial e consequentemente dos processos erosivos, a diminuição 

da cota do leito dos rios e, portanto o aumento de cheias e inundações (GROVE et 

al. 1998; CENTURION et al. 2001 apud MACEDO et al. 2010). 

Neste ponto, é oportuno empregar os conceitos de Unidades 

Ecodinâmicas preconizadas por Tricart (1977), sobre o prisma da Teoria de 

Sistemas que parte do pressuposto de que, na natureza, as trocas de energia e 

matéria se processam através de relações de equilíbrio dinâmico. A intervenção 

humana tem alterado constantemente esse equilíbrio. Diante disto, Tricart (1977) 

definiu que os ambientes, quando estão em equilíbrio dinâmico, são estáveis; 

quando em desequilíbrios, são instáveis. 
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Quadro 02: Caracterização das Unidades Ecodinâmicas de TRICART (1977). 

Unidades Ecodinâmicas preconizadas por TRICART. 

Grandes 
categorias de 

meios 
geodinâmicos 

Característica do 
processo 

Caracterização da 
área 

Ações gerais para a 
conservação 

Os Meios 

Estáveis 

Evolução lenta, 
apenas perceptível, 
em “equilíbrio” 
tendendo a uma 
situação de 
“clímax”. 

Tais condições são 
realizadas em regiões 
de fraca atividade 
geodinâmica interna e 
de fraca intensidade 
de processos 
mecânicos da 
geodinâmica externa. 

Manter uma 
cobertura vegetal de 
densidade 
equivalente à 
vegetação climática 
para evitar a 
degradação 

Os Meios 

Intergrades 

(trasição) 

Esta noção aplica-
se a interferência 
de morfogênese e 
pedogênese, 
exercendo de 
maneira 
concorrente sobre 
um mesmo espaço, 
atuando de maneira 
gradual. 

O balanço 
pedogênese - 
morfogênese favorece 
uma ou outra, mas 
sempre de maneira 
sensível. Quando em 
favor da pedogênese, 
temos os meios 
estáveis; quando 
favorece a 
morfogênese, os 
meios instáveis. Os 
diversos casos formam 
uma série contínua na 
qual as rupturas são 
arbitrárias. 

Manter uma 
cobertura vegetal 
densa ou a sua 
melhora é essencial. 
Em Meio crítico, 
muito difícil de 
conservar: a floresta 
não freia os 
movimentos de 
massa devido à 
característica de 
solo argiloso, por 
exemplo. 

Meios 

fortemente 

instáveis 

Intensa 
morfogênese. Forte 
predominância da 
morfodinâmica 
sobre a 
pedogênese. 

Podendo atuar em 
ambientes com 
condições 
bioclimáticas 
agressivas (climas 
extremos), com 
variações fortes e 
irregulares, 
desfavoráveis à 
cobertura vegetal, e 
em relevo acidentado, 
com vigorosa 
dissecação. 

É muito difícil lutar 
contra o 
desencadeamento 
desses fenômenos. 
A orientação deve 
ser impedir uma 
degradação maior. 
Nos casos, 
torrenciais é preciso 
neutralizar 
temporariamente os 
processos, restaurar 
a vegetação de 
maneira que 
assegure a 
estabilidade 
crescente. 

Fonte: Adaptado de Tricart (1977). 
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O que acontece nos centros urbanos é que as várias intervenções 

antrópicas sobre as formas de relevo alteraram a morfologia original, destruindo 

algumas de suas características básicas e geraram novos processos 

morfodinâmicos (FUJIMOTO, 2005). Contudo, a ação antrópica, faz parte desse 

sistema dinâmico, afetando seu equilíbrio ou até mesmo sua dinâmica. Assim como 

o fazem as modificações naturais. A troca permanente de energia e matéria adquire 

proporções e ritmo muito mais intenso que aquele que normalmente a natureza 

imprime. Cada uma dessas formas de energia liberada ao meio desencadeará ações 

e reações, e a unidade procurará restabelecer o equilíbrio ora perdido. 

Fujimoto (2005) chama atenção ainda para as superfícies planas 

criadas pela ocupação urbana através do uso essencialmente residencial. Essas 

superfícies planas são criadas por remanejamento dos materiais superficiais, 

limitadas ou não por degraus de cortes, por rupturas de declive e por rampas de 

aterros. O material remanejado é posteriormente transportado para outras unidades 

da vertente, atingindo muitas vezes o fundo dos vales. 

Além das alterações na geometria das vertentes pela criação das 

superfícies planas, observa-se a impermeabilização destas áreas decorrente 

principalmente da compactação do material superficial para construção dos 

arruamentos e posteriormente das edificações (FUJIMOTO 2005). A modificação do 

relevo promove a criação, indução, intensificação ou modificação dos processos 

geomorfológicos. De acordo com a tipologia e o estágio de alteração, podem-se descrever 

algumas atividades antrópicas que geram novos padrões de comportamento 

morfodinâmicos. (FUJIMOTO 2005). 

Um bom exemplo disso pode ser visto através da problemática gerada 

no ambiente urbano, a partir da análise do quadro 03, ficando clara a transformação 

de drenagem provocada pelas edificações de casas e ruas, que acabam por 

aumentar o fluxo de escoamento das águas pluviais conferindo-lhe maior 

competência de transporte de sedimentos para leito de rios assoreando-o. 
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Quadro 03: Consequências da ação antrópica na morfodinâmica das encostas 
urbanizadas 

Ação Antrópica Consequências 

A eliminação da cobertura vegetal e as 
modificações através de cortes e/ou 
aterros elaborados para a execução dos 
arruamentos e moradias. 

Essas ações alteram a geometria das 
vertentes, aumentando a declividade e 
expondo o material anteriormente 
protegido da ação direta dos agentes 
climáticos. 

Os arruamentos, mesmo os que 
respeitam a topografia, acabam cortando 
e direcionando os fluxos hídricos, 
gerando padrões de drenagem não 
existentes. 

As ruas transformam-se em verdadeiros 
leitos pluviais durante os eventos 
chuvosos, canalizando e direcionando 
os fluxos para setores que 
anteriormente possuíam um sistema de 
drenagem diferente. 

A impermeabilização modifica o fluxo da 
água, tanto na superfície como em 
profundidade. 

As superfícies impermeabilizadas não 
permitem a infiltração da água no solo, 
assim como circulação de ar e água. 

As canalizações de águas pluviais 
existente nas moradias. 

Acabam por mudar a direção do fluxo 
natural das águas das chuvas ou das 
águas servidas. 

Os aterros recobrem a vegetação original 
e os materiais de cobertura superficial de 
formação natural. 

Além de criar áreas de descontinuidades 
entre materiais heterogêneos, eles 
promovem a elevação altimétrica da 
superfície original, alterando sua 
declividade. 

Fonte: Adaptado de Fujimoto, 2005. 

Conforme podemos perceber, as alterações antropogênicas vêm 

alterando significativamente a dinâmica natural, contribuindo na intensificação dos 

processos de vertentes, fluviais, de escoamento concentrado e de assoreamento. As 

interferências antrópicas no meio físico tem sido motivo de apreensão nas últimas 

décadas, sendo crescente a preocupação com o sistema ambiental (FRANCO et al 

2011). Logo, as alterações nos diferentes componentes do ambiente podem resultar 

no comprometimento da funcionalidade do sistema, alterando o seu estado de 

equilíbrio dinâmico, sendo esta intervenção maior ou menor em função das 

características intrínsecas do ambiente, ou seja, da fragilidade ambiental (FRANCO 

et al 2011). 

O estudo integrado do meio físico, aliado a sua característica de uso e 

ocupação, permite obter um diagnóstico de diferentes categorias hierárquicas da 

fragilidade ambiental, que permite avaliar as potencialidades dos ambientes de 

forma integrada, compatibilizando suas características naturais com suas restrições. 

Além de ser uma ferramenta que pode contribuir com os órgãos públicos e privados 

na elaboração do planejamento ambiental (FRANCO et al. 2011). 
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3.3.4  Influências climáticas como condicionantes para inundações 

 

 

No Brasil, os principais fenômenos relacionados a desastres naturais 

são derivados da dinâmica externa da Terra, tais como, inundações e enchentes, 

escorregamentos de solos e/ou rochas e tempestades. Estes fenômenos ocorrem 

normalmente associados a eventos pluviométricos intensos e prolongados, nos 

períodos chuvosos que correspondem ao verão na região sul e sudeste e ao outono 

e inverno na região nordeste. Conforme Tominaga et al (2009) nosso país é um dos 

mais afetados em número de inundações e enchentes, sendo algo em torno de 94 

desastres cadastrado entre 1960 a 2008, com mais de 5.700 mortes registradas e 

mais de 15 milhões de pessoas afetadas.  

Essa realidade tão desoladora ainda não é o limite, principalmente, 

quando visualizamos o cenário de futuro sugerido pela visão de McBean e Rodgers 

(2010) que ao se debruçarem sobre estudos dos desastres ocorridos no mundo 

entre os anos de 1988 a 2007, concluíram que 76% deles foram de natureza 

hidrometeorlógica resultando em 45% das mortes e 79% das perdas econômicas no 

mundo. E que mesmo não podendo atribuir esse aumento dos desastres 

exclusivamente às alterações climáticas, seu aumento é significativo e consistente 

em longo prazo, devendo desencadear cada vez mais tempestades severas, chuvas 

intensas, e consequentemente, maior ocorrência de inundação. MCBEAN e 

RODGERS (2010) 

Conforme Molion (2002), a precipitação atmosférica é a variável 

meteorológica mais importante nos trópicos, estando às precipitações pluviais 

diretamente relacionadas com as convecções locais, resultado do aquecimento do ar 

em contato com a superfície, mas Oliveira et al. (2011) cita que outros elementos 

mais dinâmicos também atuam na formulação desses fenômenos em nossa região, 

como a El Niño, a zona de convergência intertropical, os sistemas frontais, ou frentes 

frias, e os distúrbios ondulatórios de Leste. 

A região tropical do globo é dominada por fortes e constantes correntes 

de ar próximo à superfície, chamadas de Ventos Alísios, apresentando na camada 

mais baixa dos alísios um ar geralmente úmido e a temperatura é determinada pelas 

trocas de calor entre a interface oceano-atmosfera, afirma ALVES et al. (2012). 

Acima dessa camada é encontrada a camada de Inversão dos Ventos Alísios, onde 
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a temperatura aumenta de acordo com a altura. Alves et al. (2012) cita ainda que em 

algumas regiões dos trópicos devido à distúrbios, esses ventos se movem para 

leste, passando a apresentar configurações ondulatórias nos campos dos ventos e 

pressão, passando a ser conhecida como Distúrbios Ondulatórios de Leste (DOL’s), 

ou simplesmente, Ondas de Leste. 

Alves et. al. (2012) argumenta que o Nordeste brasileiro apresenta 

considerável variabilidade climática interanual, particularmente na precipitação, com 

alguns anos de seca extrema e outros com chuvas extremas. O mesmo também 

apresenta uma variabilidade razoavelmente distinta das demais regiões da América 

do Sul quanto à intra-sazonalidades de eventos climáticos. 

Os DOL’s são sistemas de escala sinótica que ocorre em toda a baixa 

troposfera tropical e apresentam características singulares em cada região. Esses 

sistemas no Oceano Atlântico Sul deslocam-se para oeste e intensificam-se na costa 

Leste e Norte do Nordeste brasileiro e apresentam oscilações com periodicidade de 

3 a 9 dias, com comprimento de onda entre 3200 e 6200 km, e velocidade de 

propagação entre 10 a 15 m/s. JUNIOR et al (2006 apud ALVES et al. (2012).  

Considerando ser a precipitação atmosférica no âmbito climático o 

elemento mais utilizado para se compreender os eventos de inundações que afetam 

a superfície terrestre é preciso associá-las com as atuações desses sistemas 

dinâmicos que estão presentes no Nordeste, para enfim, podermos entender parte 

das razões que tem provocado esses eventos. As frentes frias, por exemplo, 

apresentam uma sazonalidade de atuações, pois são mais frequentes de maio a 

setembro e bem menos recorrente e intenso durante o período do verão nordestino, 

entre dezembro a fevereiro.  

Conforme afirma Sant’anna Neto (2000) um dado sempre importante a 

considerar nesse estudo é a intensidade e o tempo de ocorrência desses eventos, 

pois em qualquer lugar onde tenhamos um índice de mais de 100 mm de chuva num 

curto espaço de tempo poderá gerar repercussão negativa sobre a estrutura local. 

Por sua vez, a ocupação do espaço pode e irá influenciar decisivamente na 

caracterização desse episódio como desastre ou evento, uma vez, que, em 

ambientes com boa estrutura de drenagem não será tão impactante se comparado 

com uma área de ocupação antrópica, onde os resultados podem ser extremamente 

danosos. (FUJIMOTO, 2005). 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

  

4.1 Aspectos Metodológicos 

 

 

  Foi realizada uma avaliação cartográfica com o auxílio de cartas 

topográficas, produzidas pela SUDENE, na escala de 1:25.000. Estas cartas 

possuíam elementos topográficos inseridos capazes de identificar os limites da bacia 

a serem considerados na análise, e permitiram a criação inicial de um arquivo 

cartográfico operacional. Além disso, o uso de imagens de satélite em formato digital 

contribuiu para a identificação e facilitação da área objeto de estudo.  

Após a delimitação da bacia, foi promovido o levantamento de material 

para a produção da revisão de literatura que tratasse sobre a questão dos recursos 

hídricos no Brasil, em Pernambuco e no município de Vitória de Santo Antão. 

Através da consulta do diagnóstico preliminar da bacia hidrográfica do 

Rio Tapacurá, pôde-se compreender a organização espacial da bacia e realizar um 

levantamento geoambiental, caracterizado a partir da geologia, geomorfologia, solos, 

clima, ocupação da terra, hidrografia, e um levantamento sócio-ambiental, definindo 

aspectos da população e das atividades econômicas.  

Após a análise do material, outras informações e complementações 

foram adquiridas em campo, como por exemplo, marcação de pontos por Sistema de 

Posicionamento Global, também de levantamento fotográfico e a checagem de 

dados secundários. Além disso, outras informações foram obtidas diretamente em 

órgãos gestores de âmbito municipal dentre eles: a Secretaria de Obras, Secretaria 

de Assistência Social e a Defesa Civil municipal, no nível estadual: a CPRH, APAC e 

a FIDEM e na esfera federal o INPE-CPTEC e a ANA. 

Foram confeccionados produtos cartográficos como ferramentas 

indispensáveis na representação espacial, a partir da investigação em campo, 

visando compreender os processos hidrodinâmico, assim como, as características 

físicas e comportamentais através do geoprocessamento, em imagens SRTM 

(Shuttle Radar Topography Mission), utilizando os dados do Zoneamento 

Agroecológico do Estado de Pernambuco – ZAPE – no  ArcGis 9.3.  
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Através de imagens de satélite no Google Earth e das cartas 

topográficas foram produzidos mapas de ocupação do solo, conforme padrão 

utilizado pela Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura – 

FAO – por atender melhor o nível de detalhamento para cada modalidade de uso 

para fortalecer as evidências que possam condicionar as enchentes na área 

estudada.  

Esses dados foram espacializados sobre a bacia hidrográfica do Rio 

Tapacurá através do uso de técnicas de geoprocessamento com auxílio do software 

ArcGis 9.3. Após a espacialização foi realizada a verificação da atualidade das 

informações. Procedimento concretizado através de atividades em campo em 05 

momentos 22/11/2013, campo para aproximação com a área de estudo, 20/02/2014, 

campo para ouvida dos moradores ribeirinhos e coleta de informações empíricas 

sobre as inundações de 2005, 2010 e 2011, 11/07/2014, campo com o objetivo de 

identificar fatores antropogênicos que influenciam na mudança de orientação do 

fluxo de escoamento das águas do rio, 14/11/2014, campo com o objetivo de avaliar 

as conclusões oriundas do estudo gerado pelo campo realizado no mês de julho e 

finalmente 15/05/2015, campo para marcação de pontos com GPS Garmin eTrex 30. 

 

 

4.2 TRICART e a proposta da Ecodinâmica 

 

Inicialmente foi adotada apenas a metodologia de estudos 

desenvolvida por Tricart (1977) que permitia avaliar o estado das unidades 

ambientais, associando a dinâmica da natureza com as interferências antrópicas. 

Segundo o autor é possível avaliar as mudanças no sistema ambiental com base na 

relação morfogênese/pedogênese e, onde o mesmo propõe uma taxonomia para a 

paisagem identificando-as em três estados ecodinâmicos: Meios Estáveis; Meios 

Intergrades e os Meios Fortementes Instáveis. 

Os Meios Estáveis se caracteriza pela predominância dos processos 

pedogenéticos sobre os morfogenéticos, considerado como estável, devido à 

lentidão das transformações no espaço. Os Meios Intergrades são aqueles 

caracterizados pela atuação permanente e alternada da morfogênese e da 



71 
 

pedogênese apresentando equilíbrio temporário. E os Meios Instáveis predominando 

a morfogênese, que determina as mudanças rápidas no ambiente. Nessa unidade as 

interações da morfodinâmica natural com as intervenções antrópicas se repercutem 

na atuação dos processos, potencializando-o. Para Tricart (1977), a avaliação 

integrada consistia em reunir e confrontar um grupo de aspectos do meio natural que 

condicionam mutuamente e deles deduzirem um primeiro diagnóstico permitindo a 

análise da paisagem. 

No entanto, para auxiliar o alcance dos resultados pretendidos foi 

adicionado aos métodos de análise, a metodologia desenvolvida por CREPANI 

(2001) criada para subsidiar o “Zoneamento Ecológico-Econômico e ao 

Ordenamento Territorial”, onde o autor dividiu as áreas de estudo em “unidades de 

paisagem natural” e “polígonos de ação antrópica”, propondo finalmente estabelecer 

padrões de avaliação da Vulnerabilidade Natural à Erosão. Essa proposta foi depois 

abandonada, devido o foco final estabelecer padrões de ação geomorfológica à 

erosão e que não correspondia diretamente o propósito fim de nosso estudo. 

Com o objetivo de responder as necessidades de análises de categoria 

da paisagem estabelecidas por Tricart (1977) e finalmente chegarmos à elaboração 

do Mapa de Vulnerabilidade de Perigo de Inundação no Médio Curso do Rio 

Tapacurá, foi preciso realizar estudos de mapas temáticos confeccionados por essa 

pesquisa como os de: Localização, Classes do Solo, Declividade, Drenagem, com 

outros confeccionados por outros pesquisadores que desenvolveram estudos na 

mesma área, como os: Hipsométrico, Geológico, Temperatura, Pluviosidade, 

Ocupação do Solo e Hidrográfico. A partir da análise desses mapas, decidimos 

utilizar a metodologia desenvolvida por Alves et al. (2012) que, finalmente, 

possibilitou chegar ao resultado da confecção do Mapa de Perigo de Inundação na 

Bacia Hidrográfica do Rio Tapacurá, apresentado nos resultados e discussões. 

 

 

4.3 Mapa de Perigo de Inundação, conforme Alves et al. 2012 

 

 

  A escolha do modelo de construção do Mapa de Perigo de Inundação 

sobre a metodologia de Alves et al. (2012) se estabeleceu devido utilização de um 

processos simples e apresentar parâmetros de fácil execução, além de resultados 
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objetivos e confiáveis, resolvendo a questão da viabilidade da análise da paisagem 

ecodinâmica estabelecida por Tricart (1977), quando analisado o aspecto 

hidrológico. 

  O modelo concebido por Alves et al. (2012) leva em conta que: 

1 – áreas com fortes declividades possuem maior probabilidade de inundação rápida 

do que áreas mais planas;  

2 – Canais com maior número de contribuintes (magnitude Shreve) possuem maior 

potencial de inundação;   

3 – Canais muito próximos possuem maior possibilidade de potencializar os efeitos 

de suas inundações, deste modo, áreas com maior densidade de canais por km² são 

mais suscetíveis a inundações de maiores proporções. 

  Conhecendo esse perfil metodológico e utilizando os dados obtidos na 

confecção dos mapas de atributos naturais da bacia foi possível unificar a 

metodologia de Tricart (1977) e de Alves et al (2012) e chegar ao estabelecimento 

da área de Instabilidade morfodinâmica vulnerável à inundação no médio curso da 

Bacia Hidrográfica do Rio Tapacurá.  

 

 

4.4 O Índice de Anomalia de Chuvas e a análise da intensidade pluviométrica 

 

 

Face à natureza do nosso estudo utilizar muitos elementos do campo 

climatológico, optamos por aprofundar algumas análises sobre os aspectos do 

padrão pluviométrico que acomete o município de Vitória de Santo Antão e construir 

dados que possam auxiliar a compreensão da pluviosidade local e o comportamento 

de drenagem que pode desenvolver na Bacia Hidrográfica do Rio Tapacurá, para 

isso achamos melhor estabelecer o estudo do Índice de Anomalia de Chuva (IAC). 

Esse índice se mostrou eficiente por ser possível caracterizar longos 

períodos de pluviosidades de uma região, apontando momentos de extrema 

pluviosidade, até aqueles extremamente secos, definindo desta maneira os padrões 

anômalos positivos ou negativos, permitindo traçar um paralelo entre as 

características dos episódios com o nível pluviométrico apresentado no ano.    

 

 



73 
 

4.5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

4.5.1 Fisiografia da bacia 

 

 

A área, o perímetro, a extensão do rio principal, o comprimento axial da 

bacia do Tapacurá e as outras características fisiográficas, foram extraídas com o 

auxílio do programa ArcGis 9.3, que proporciona, em ambiente SIG, a caracterização 

da bacia por meio de informações digitais espacializadas. 

Para poder classificar a bacia do Rio Tapacurá de acordo com o seu 

tamanho, utilizou-se a classificação de Wisler & Brater (1964), que consideram como 

bacias pequenas aquelas que possuem área inferior a 26 km² e bacias grandes com 

área superior a esse valor. 

Já para obtenção do Coeficiente de Compacidade (Kc), que é um 

índice de forma relacionando o perímetro da bacia e a circunferência (perímetro) de 

um círculo de mesma área, Este coeficiente é um número adimensional, variando 

com a forma da bacia, independentemente de seu tamanho, sendo que quanto mais 

irregular for a bacia, maior será o coeficiente de compacidade. 

Quanto mais próximo da Unidade (K=1) for este coeficiente, mais a 

bacia se assemelha a um círculo, quanto mais semelhante a um círculo for uma 

bacia, maior será a sua capacidade de proporcionar grandes inundações. Podendo 

ser resumido da seguinte forma: 

 

Tabela 01: Referência do Índice de Compacidade. 

Índice de Compacidade Característica da bacia 

1,00 até 1,25 
A bacia tem alta propensão a grandes 

inundações 

1,25 até 1,50 
A bacia tem tendência mediana a grande 

inundação 

> 1,50 Bacia não sujeita a grandes inundações 

Fonte: Andrade et al. (2014) 
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O Coeficiente de compacidade (Kc) que é a relação entre o perímetro 

da bacia e a circunferência de um círculo de área igual a da bacia, foi calculado a 

partir da equação: 

                                                                                  Equação 01 

 

Em que Kc é o índice de compacidade, P é o perímetro da bacia em km. e A é a área 

da bacia em km2. 

Independentemente do seu tamanho, assim quanto mais irregular ela 

for, maior será o coeficiente de compacidade, ou seja, quanto mais próxima da 

unidade, mais circular será a bacia e será mais sujeita a enchentes. VILLELA e 

MATTOS (1975). 

Para obter o Fator de forma (Kf) que é a relação entre a largura média 

e o comprimento axial da bacia (da foz ao ponto mais longínquo do espigão). Ele foi 

estimado a partir da equação: 

 

                                                                            Equação 02 

 

em que Kf é o fator de forma, A é a área da bacia em km² e L é o comprimento axial 

da bacia em km. 

 

Tabela 02:  Referência do Índice de Forma. 

Índice de Forma Característica da bacia 

1,00 até 0,75 A bacia é sujeita a inundação 

0,75 até 0,50 Tendência mediana a inundações 

< 0,50 Bacia não sujeita a inundações 

Fonte: Andrade et al (2014) 

 
  Considerando a Densidade de Drenagem uma etapa importante, 

usamos o modelo digital – MDE, gerado pela metodologia de Alves et al. (2012), 

descrita no referencial metodológico para essa etapa e para gerar os dados 
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utilizados no mapa de Perigo de Inundação, e utilizamos para fins de cálculo da 

etapa morfométrica o contexto de referência de drenagem estabelecida por Horton 

(1945) apud Silva et al. (2009) que aponta para uma relação entre o comprimento 

dos canais e a área da bacia hidrográfica, permitindo assim, que conheçamos os 

índices morfométrico que estabelecem controle atuante sobre a drenagem. Este 

índice se expressa, pela seguinte equação: 

 

Dd = Lb/A 

                                                                                                                             Equação 03 

 

Onde: Dd = densidade de drenagem; Lb = comprimento total dos rios ou canais 

existentes na bacia; A = área da bacia.  

 

  Christofoletti (1980) destaca a importância da densidade de 

drenagem, descrevendo-a como variável potencialmente significativa e útil aos 

estudos geomorfológicos e ressalta duas funções distintas de seu estudo: 1 - É 

resposta aos controles exercidos pelo clima, vegetação, litologia e outras 

características da área drenada; 2 - É fator que Influencia o escoamento e o 

transporte sedimentar na bacia de drenagem. 

 Os dados de densidade de drenagem foram obtidos a partir do 

software ArcGIS 9.3, seguindo-se a metodologia de Silverman (1986) baseado no 

modelo de Shreve (1966).  O índice de densidade de drenagem variaram de 0 a 

176,225. A partir da divisão da porcentagem dos índices pela quantidade de pixels e 

estas plotadas em uma curva cumulativa, e depois foram definidas em três grupos 

de valores que vemos na Tabela abaixo. 

 

Tabela 03: Referência da Densidade de Drenagem 

Índice de Densidade de 

Drenagem 
Classe da Densidade de Drenagem 

>0 a <64,270 Baixa densidade 

>64,270 a <102,279 Média densidade 

>102,279 a 176,225 Alta densidade 

Fonte: adaptado de Silva et al. (2009). 



76 
 

Desta forma, os métodos utilizados englobam a análise dos padrões de 

drenagem e cálculo dos índices morfométricos da rede hidrográfica a partir da 

imagem Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) disponível através do site 

http://srtm.csi.cgiar.org/SELECTION/inputCoord.asp da NASA, os quais provêm 

dados topográficos da superfície terrestre a cada 90 X 90m e com precisão 

altimétrica de 1m.  

   

 

4.5.2 Desenvolvendo a Metodologia de Alves et al. (2012) 

 

 

Para produzir o mapa de perigo de inundação, inicialmente, foi 

compilada a base de dados temáticos sobre a bacia: limites da bacia e dados de 

elevação e declividade, estes dois últimos obtidos do projeto TOPODATA 

(VALERIANO, 2008). 

Os dados de elevação e declividade foram recortados com base nos 

limites da bacia. Em seguida, a partir dos dados altimétrico, foi extraída a rede de 

drenagem com valor de fluxo acumulado superior a 100 células, produzindo uma 

malha de canais bastante densa, refletindo assim as áreas mais suscetíveis de 

ocorrência de fluxo canalizado (ALVES et. al., 2012). 

A partir disso foi gerado um arquivo com a magnitude (Shreve) da rede 

de drenagem, onde a magnitude de um canal é definida pelo número de 

contribuintes que estão à montante. Este arquivo, foi convertido para o formato 

vetorial, em seguida foi submetido a um estimador de densidade Kernel, que 

superestima valores de densidade quanto maior for a proximidade entre os canais, 

representando o fato de que o transbordamento de canais próximos podem ocupar 

áreas mais rápido do que canais que estejam mais distantes (SILVERMAN, 1986). 

Por fim, o arquivo foi recortado no formato da bacia e reclassificado em 3 classes. 

O arquivo de drenagem comum também foi convertido para o formato 

vetorial, mas foi submetido a um estimador de densidade linhas que, ao contrário do 

estimador Kernel, não superestima valores de densidade com base na proximidade 

entre os canais. Por fim, o arquivo foi recortado no formato da bacia e reclassificado 

em 6 classes. 
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Os valores de declividade seguiram as classes propostas pela 

EMBRAPA e foram reclassificados do mais plano (1) para o mais inclinado (6) Os 

três arquivos reclassificados (declividade, densidade de canais e densidade da 

magnitude Shreve) foram submetidos a uma adição simples a partir de um operador 

algébrico de mapas, resultando num modelo do perigo de inundação, que apresenta 

distribuição dos pesos em três classes, originada com subsídio do software Arcgis 

9.3. Neste produto consta as Unidades Ecodinâmicas de Instabilidade até 

estabilidade, seguindo os graus de vulnerabilidade Baixo, Médio e Alto. 

 

 

4.5.3 Desenvolvendo o Índice de Anomalia de Chuvas 

 

 

O estudo da precipitação desempenhou etapa importante no 

desenvolvimento dessa pesquisa, pois é reconhecida a necessidade de 

compreender a dinâmica pluvial que é tão influente no clima local e que devido a sua 

grande intensidade estimulou os episódios de inundações do município de Vitória de 

Santo Antão. 

Para estabelecer um entendimento sobre os grandes episódios de 

inundações que acometeu o município de Vitória de Santo Antão, fizemos um 

levantamento e constatamos que o episódio de 2005 foi o maior já registrado no 

município, tanto em nível de precipitação que no mês de junho daquele ano chegou 

a 621,7mm, como em danos econômicos e vitais, e, portanto, usamos este ano 

como marco referencial e a partir dele estabelecemos um período de dez anos para 

a análise dos eventos pluviométricos, monitorados a partir de dados pluviométricos 

diários fornecidos pela APAC, coletados através da estação de coleta Nº 26 do IPA, 

localizada na Rua Demócrito Cavalcanti, sem número e UTM Long. 0246539 e Lat. 

9101297 com altitude de 178m.  

Conforme se vê na imagem 01 a estação meteorológica, mantida pelo 

IPA em Vitória de Santo Antão, e que foi escolhida como referência para coleta dos 

dados pluviométricos, devido sua localização está mais próxima do principal local de 

inundação no centro comercial do distrito sede do município.  
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Imagem 01: Estação Meteorológica Nº 26 do IPA. 

 
Fonte: o autor, 2015. 

 

Após a obtenção dos dados de precipitação pluviométrica diária, dos 

últimos dez anos, foi realizada a organização da tabulação das informações e 

análises dos episódios de maior pluviosidade diária, bem como analisada a 

tendência para os dias chuvosos antes e depois desses episódios, com o objetivo de 

estabelecer o sistema climático que estava atuante. Para corroborar com os 

resultados utilizamos quando disponível a carta sinótica emitida pelo CPTEC e dos 

mapas de satélites Goes 12, com imagens dos episódios. 

A partir disso, foi estabelecido o cálculo do Índice de Anomalia de 

Chuvas – IAC, visando contribuir para um entendimento da influência climática com 

a possibilidade de inundação no município de Vitória de Santo Antão. 

O IAC identifica a variabilidade das chuvas em relação à condição 

normal de precipitação da região estudada. Nessa perspectiva o IAC está 

estruturado em duas fórmulas como podemos ver abaixo nas equações 4 (para 

anomalias positivas, ou seja, estudos úmidos) e 5 (para anomalias negativas, ou 

seja, estudos secos). Como nosso estudo está buscando respostas sobre as 

inundações estamos utilizando e dando ênfase a equação 4, para anomalias 

positivas para valores acima da média, enquanto apenas apresentaremos os dados 

da média da anomalia negativa apenas para fins de informação complementar, para 

isso tomamos por base a metodologia desenvolvida por Rooy (1965), adaptada por 

Freitas (2005)   

                                                                                Equação 4 
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                                                                               Equação 5 

Em que: 

N = precipitação pluviométrica do mês observado (mm) = precipitação 

pluviométrica média da série histórica (mm.mês-1)  =  média das dez maiores 

precipitações pluviométrica mensais da série histórica (mm.mês-1)  = média das 

dez menores precipitações pluviométrica mensais da série histórica (mm.mês-1)  

A partir do cálculo do Índice de Anomalia de Chuvas foi estabelecida 

uma classificação para os meses úmidos e meses secos utilizada por Araújo et al. 

(2009) apud Feitosa (2014), conforme vemos na tabela 04. 

 

Tabela 04: Classe de intensidade do Índice de Anomalia de chuva – IAC 

Índice de Anomalia de 

Chuva 

(IAC) 

Faixa do IAC Classes de Intensidade 

De 4 acima Extremamente Úmido 

2 a 4 Muito Úmido 

0 a 2 Úmido 

0 a -2 Seco 

-2 a -4 Muito Seco 

De -4 abaixo Extremamente Seco 

Fonte: Araújo et al. (2009) apud Feitosa (2014) 

 

Quanto a Análise do Padrão e Tendência Pluviométrica, que adotamos 

para escolher quais seriam os períodos (anos) de estudos referentes às classes de 

variabilidade das precipitações positiva, ou seja, de maior umidade ao longo desses 

10 anos do período estudado, ele se estabeleceu considerando o mesmo princípio 

do índice de Anomalia de chuvas – IAC, orientados pela Equação 4, só que 

adaptados a uma unidade de referência de média anual e não mais mensal como 

feito anteriormente. 

Desta maneira utilizamos a mesma fórmula 4 com mudanças nas 

referências de dados, que ficaram dessa forma na fórmula: 
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                                                                                Equação 4 (com  

                                                                                            mudanças na referência de dados) 

Em que: 

N = precipitação pluviométrica do ano observado (mm) = precipitação 

pluviométrica média da série histórica (mm.ano-1)  =  média das dez maiores 

precipitações pluviométrica anual da série histórica (mm.ano-1). 

 

A partir desta equação foi elaborado o Gráfico 01 de Variabilidade 

interanual das precipitações na cidade de Vitória de Santo Antão (2005-2014), e 

após a análise do gráfico constatou-se que dois anos (2005 e 2011) se 

apresentaram como extremamente úmidos, o que já determinava a escolha como 

elemento de estudo de nossa pesquisa pela excepcionalidade da pluviosidade anual 

acima da média histórica, e ainda optou-se por outro ano de referência no estudo 

(2010), mesmo ele estando categorizado como muito úmido, por ele conter o 

episódio de inundação no mês de junho, podendo ver esse dado no quadro 04. 

Finalmente, foi produzido a título de ilustração os perfis 

geomorfológicos dos pontos demarcados com o Global Positioning System – GPS, 

com o propósito de permitir uma caracterização dos locais e estabelecer relação 

com os elementos de influência local que possam determinar a condição de 

inundação. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 

5.1 Análise pluviométrica de Vitória de Santo Antão no decênio 2005 – 2014. 

 
 

Devido o caráter da aplicação da ferramenta que é o Índice de 

Anomalia de Chuvas – IAC e esse se referir à determinação de classes em razão da 

variabilidade das precipitações ao longo dos anos, meses e dias, visto que o 

resultado pode auxiliar sobre o contexto climático anual que ocorreram os episódios 

de inundações analisados. Ele foi utilizado por possibilitar o conhecimento sobre o 

período de extrema umidade, caracterizada por fase de intensa pluviosidade, o que 

determinaria grande chance de ocorrência de inundação. 

Na análise dos dados disponibilizados pela APAC, a partir do posto de 

coleta nº 26, verifica-se que embora distribuída de maneira desigual ao longo do 

decênio, a precipitação está dentro da média pluviométrica estabelecida para o 

município, sendo ela aproximadamente entre 800 a 1600 mm. No entanto, vê-se que 

em alguns anos houve grande incidência de chuvas, nos remetendo ao estudo da 

distribuição das chuvas que permitiram o cruzamento com os principais episódios de 

inundações que acometeram o município nesse decênio e constatamos a relação 

entre ambos. 

 
Gráfico 01: Comparativo de pluviosidade anual em Vitória de Santo Antão 

 
Fonte: APAC estação de coleta nº 26  pelo site da instituição em 15/06/2015 
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1200 mm. Quando é aplicada a fórmula estabelecida no estudo do IAC sobre 

anomalia positiva, descrita na metodologia como equação 4, vê-se que três desses 

anos merecem destaque: 2005, 2010 e 2011, verificados no gráfico 02, pois quando 

classificados conforme a tabela 05, se constata que os anos de 2005 e 2011 se 

caracterizaram por terem sido anos Extremamente Úmidos e o ano de 2010, como 

Muito Úmido, mas havendo ocorrência também de anos Úmidos, Seco, Muito Seco e 

até Extremamente Seco, caracterizado como Anomalia de Chuva negativa, no 

entanto, nos ateremos aos anos Extremamente Úmido e Muito Úmido, por eles 

terem condições de gerar grandes inundações no município, fato que foi confirmado 

no estudo dos episódios destacados. 

 

Gráfico 02: Índice de Anomalia de Chuva nos anos de estudos da pesquisa. 

 
Fonte: Dados da pesquisa 2015. 

 

Tabela 05: Classe de intensidade do IAC para os anos destacados na pesquisa. 

ANO IAC INTENSIDADE 

2005 7,1 Extremamente Úmido 

2010 3,2 Muito Úmido 

2011 8,5 Extremamente Úmido 

Fonte: Dados da pesquisa 2015. 
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Embora um alto índice de precipitação anual não seja determinante na 

caracterização de ocorrência de inundação, pois, se houver uma boa distribuição 

pluviométrica, aliada a uma boa rede de drenagem, esse não venha a apresentar 

enchentes e nem inundações significativas, mas conforme vemos no quadro 04 os 

altos índices pluviométricos corresponde aos registros de inundações nos meses de 

referência no estudo.  

Ao comparar o estudo do IAC com os meses destacados no quadro de 

Pluviosidade Mensal do Decênio 2005 - 2014 são comprovados que houve algumas 

concentrações de altas pluviosidades em alguns momentos, a exemplo do mês de 

junho do ano de 2005, com 621,7 mm, considerando que esse índice representa 

aproximadamente 30% do esperado para um ano com alta pluviosidade.  

No ano de 2010, também houve uma grande concentração de 

precipitação ocorrida também no mês de junho com 378,9 mm, e, finalmente, vemos 

que o ano de 2011, marca o maior índice anual de precipitação do decênio, com 

1553,2 mm, e que apresenta vários meses com precipitação mensal alta, merecendo 

destaque o mês de maio com 478,7 mm, a segunda maior média da série estudada. 

 

Quadro 04: Pluviosidade mensal no decênio da pesquisa destacando os três meses 
mais chuvosos. 

 Mês 
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2005 2,4 76,7 10,1 85,5 230,6 621,7 112,6 177,1 9,7 10,0 1,0 123,9 

2006 ------ 7,5 53,6 79,9 124,7 240,7 99,9 35,7 19,2 6,8 30,7 85,4 

2007 ------ 66,7 121,1 121,0 81,2 265,4 106,9 125,1 82,4 4,1 27,5 49,3 

2008 185,1 24,1 167,9 53,7 134,7 95,6 182,6 142,1 30,4 23,7 1,5 41,4 

2009 84,7 156,4 49,8 163,5 122,2 112,4 95,8 193,6 12,6 8,9 20,5 18,4 

2010 74,2 62,2 63,3 142,3 128,2 378,7 93,2 100,3 54,5 39,0 37,2 37,3 

2011 67,5 104,9 40,7 266,3 478,7 162,7 238,6 120,5 35,5 19,4 47,6 22,4 

2012 117,6 180,2 21,0 13,3 73,6 179,9 102,6 44,5 4,8 47,3 10,4 23,3 

2013 57,3 21,6 30,3 170,9 112,9 162,8 214,5 127,0 54,4 93,7 26,6 46,0 

2014 19,4 87,9 84,2 74,6 174,3 120,6 56,8 53,0 98,6 86,2 19,4 26,4 

Fonte: Agência Pernambucana de Águas e Clima - APAC estação de coleta nº 26  

http://www.apac.pe.gov.br/meteorologia/monitoramento-pluvio.php?posto_id=488 visitado em 

15/06/2015 

 

 
Meses que foram utilizados na análise episódica por ter ocasionado grandes inundações. 
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Visando compreender melhor a distribuição da ocorrência dessas 

chuvas e compará-las com a referência da média histórica, foi necessário produzir 

alguns gráficos da pluviosidade ocorrida em cada ano que apresentou Índice de 

Anomalia Positiva para Extremamente Úmido e Muito Úmido, assim resultaram nos 

gráficos nº 03 de 2005, nº 04 de 2010 e nº05 de 2011.     

 
Gráfico 03: Analise comparativa da pluviosidade ocorrida em 2005 com a média 
histórica do município, destacando o mês de junho com uma alta pluviosidade. 

 
Fonte: Agência Pernambucana de Águas e Clima - APAC estação de coleta nº 26  

http://www.apac.pe.gov.br/meteorologia/monitoramento-pluvio.php?posto_id=488 visitado em 

15/06/2015 

 

  Um aspecto importante no gráfico 03 é a alta pluviosidade no mês de 

junho, uma vez que ele registrou 359% de precipitação maior que o esperado para o 

mês. Ressaltando o que afirmou Sant’anna Neto (2000) que evidenciou no estudo 

da pluviosidade na cidade de São Paulo que as chuvas passaram a se concentrar 

em alguns episódios ocasionando grande ocorrência de inundação. Essa afirmativa 

pode ser corroborada quando se analisa a pluviosidade diária desse mês, 

apresentado na Análise dos Episódios de Inundações do município e que apenas 

nos três primeiros dias do início do mês registraram a seguinte pluviosidade: dia 01 – 
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27,6 mm; 02 – 95,3 mm e 03 – 158,1 mm, o dia 04 registrou 0 mm, ainda houve 

grande ocorrência nos dias 15, 18 e 19.  

  Esses dados mostram a importância desse regime pluviométrico, pois 

mesmo não havendo o maior índice pluviométrico diário, já que o destaque fica com 

o dia 16 de julho de 1975 com 186 mm, esse episódio de 2005, marca o maior 

evento sofrido no município de Vitória de Santo Antão, considerando a maior 

quantidade de mortes e perdas materiais. Essa situação é resultado do aumento das 

ocupações que as populações ribeirinhas promoveram na área às margens do Rio 

Tapacurá, se comparada a 1975, ficando mais vulneráveis a esses fenômenos. 

 
Gráfico 04: Analise comparativa da pluviosidade ocorrida em 2010 com a média 
histórica do município, destacando o mês de junho com uma alta pluviosidade. 

 
Fonte: Agência Pernambucana de Águas e Clima - APAC estação de coleta nº 26  

http://www.apac.pe.gov.br/meteorologia/monitoramento-pluvio.php?posto_id=488 vis. em 15/06/2015 

O ano de 2010 foi marcado também por uma alta intensidade 

pluviométrica em Vitória de Santo Antão, e na análise do Índice de Anomalia de 

Chuvas – IAC esse ano ficou caracterizado como “Muito Úmido” e que o mês de 

junho deste ano, marcou a maior precipitação do período com um volume de chuvas 

218% maior que o esperado para todo o mês. E que a pluviosidade se concentrou 

nos dias: 16 – 16,1 mm; 17 – 32 mm; 18 – 155 mm e 19 – 25,2 mm, a precipitação 
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ocorrida no dia 18 chegou a 89% de toda a chuva esperada para o mês. Diante 

desse grande volume de águas o município acabou sofrendo uma grande inundação 

que ocasionou vários danos a infraestrutura municipal, como a destruição da Ponte 

de Nossa Senhora do Amparo destacada nos registros de imagens apresentados na 

parte da Análise do Episódio referente ao evento de 2010. 

Já o ano de 2011, apresenta o maior índice de precipitação da série 

estudada, com um total de 1553,2 mm, sendo ele considerado pelo índice de 

Anomalia de Chuva, com resultado impressionante de 8,5 lembramos que a partir de 

4 já é considerado como período “Extremamente Úmido”. Esse índice é mais que o 

dobro do referencial máximo da tabela. Alta pluviosidade foi nos meses de abril, 

maio, junho e julho. O mês de maio que registrou a maior precipitação tem seu 

volume de chuvas 276% maior do que o esperado para todo o mês, segundo a 

média histórica, mas como vimos nos anos anteriores, esse mês também marcou 

grande concentração de pluviosidade apenas em alguns dias: 01 – 15,7 mm; 02 – 

18,7 mm; 03 – 85,8 mm; 04 – 78,6 mm e 05 – 108,5 mm.  

 

Gráfico 05: Analise comparativa da pluviosidade ocorrida em 2011 com a média 
histórica do município, destacando o mês de maio com uma alta pluviosidade. 

 
Fonte: Agência Pernambucana de Águas e Clima - APAC estação de coleta nº 26  

http://www.apac.pe.gov.br/meteorologia/monitoramento-pluvio.php?posto_id=488 visit. em 15/06/2015 
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Esse episódio de grande volume de chuvas acabou causando grandes 

danos ao município que no ano anterior já havia sofrido com uma grande inundação 

e ainda não havia se recuperado econômica e socialmente, aumentando a pressão 

social e ampliando o quadro de pobreza, devido os novos prejuízos. 

  Finalmente, deve-se ponderar sobre esses constantes episódios de 

inundações que acometem o município como algo realmente preocupante, isso, 

porque é perceptível que em um pequeno recorte de tempo, o decênio que foi 

utilizado, constata-se a incidência de vários eventos de grande proporção e que tem 

ocasionado importantes perdas ao município, conforme é possível ver no estudo da 

Análise Episódica de Inundação do Rio Tapacurá. 

  Apenas para efeito de informação, está sendo apresentado o quadro 

referente à comparação da pluviosidade de 1975 com a média histórica por se tratar 

de um período de grande referencial histórico, uma vez que antes da inundação de 

2005, essa de 1975 era considerada a maior inundação ocorrida em Vitória de Santo 

Antão. Mas, não foi utilizada devido estar fora do recorte temporal que está sendo 

analisado. 

 

Gráfico 06: Análise comparativa da pluviosidade ocorrida em 1975 com a média 

histórica do município, destacando o mês de junho com uma alta pluviosidade. 

 

Fonte: Agência Pernambucana de Águas e Clima - APAC estação de coleta nº 26  

http://www.apac.pe.gov.br/meteorologia/monitoramento-pluvio.php?posto_id=488 visit em 15/06/2015 
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5.2 Análise dos Episódios de Inundações do Rio Tapacurá. 

 

 

O município de Vitória de Santo Antão tem em sua história importantes 

eventos de inundações relatados por seus antigos e atuais habitantes, embora 

exista grande dificuldade documental, uma vez, que os órgãos municipais não têm 

uma memória sobre os eventos e os poucos existentes não apresentam descrição 

técnica detalhada sobre o volume de chuvas e os danos causados, situação 

verificada principalmente, sobre os mais antigos episódios.  

Percebe-se que o fenômeno de inundação não é algo particularmente 

recente em Vitória de Santo Antão. No que se refere aos antigos episódios será 

apresentado apenas relatos sobre os mesmos, a exemplo, da grande cheia de 1975 

que era apontada até essa última década como a mais importante inundação do Rio 

Tapacurá, e posteriormente, dar-se-á ênfase mais particularmente, ao estudo sobre 

os eventos mais significativos dos últimos dez anos, uma vez que nesse decênio 

teve ocorrência de grandes inundações em 2005, considerada, agora, a maior 

registrada no município, superando 1975, mas, também teve ocorrência significativa 

nos anos de 2010 e 2011, e outras enchentes menores ao longo desse último 

decênio, que também deixaram danos quando se refere às perdas materiais e 

econômicas.  

 
 
 
5.2.1 A recorrente inundação do Rio Tapacurá: Inundações antigas 

 

 

É podessível concluir que o fenômeno de inundação é antigo no 

município de Vitória de Santo Antão, existindo vários relatos referentes a esse 

fenômeno. Segundo Aragão (1983), o mais antigo registro é datado ainda do início 

do século XIX, precisamente em 1836, ele relata ter encontrado documentos da 

Câmara de representantes local, o que equivale hoje aos vereadores, fazendo apelo 

dramático ao Presidente da Província no ano de 1836, pedindo que fosse construído 

um dique no Rio Tapacurá, para que esse garantisse o abastecimento de água 

potável na comunidade, já que a mesma não contava com água verdadeiramente 

doce para o cômodo de seus habitantes, e desta maneira poderiam aproveitar para 
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represar a grande quantidade de águas que caía dos céus e que causavam grande 

arrasto de material, danificando as propriedades das áreas mais baixas e às 

próximas do rio. (ARAGÃO 1983). 

Ainda conforme afirma Aragão (1983), embora, os apelos dos 

habitantes tenham sido insistentes e que demandavam atendimento altamente 

prioritário, devido à questão do abastecimento potável, este dique só foi 

providenciado por volta dos anos de 1859 a 1864, já que não tem uma data precisa 

sobre sua construção.  

Esse relato de 1836 contido no livro da História da Vitória de Santo 

Antão volume 3, marca, portanto, o primeiro provável registro documental sobre 

chuvas de grande intensidade, embora ele não traga uma descrição exata do 

fenômeno, do período e nem os danos ocasionados à comunidade. 

O fenômeno mais significativo das inundações antigas e bem 

documentado pelos jornais da cidade e da Capital Recife, é, sem dúvida o episódio 

do ano de 1975, conforme afirma o Jornal O LIDADOR edição de julho, periódico de 

circulação da cidade na época do episódio e que relata em trechos de sua coluna 

“Circulopinião”: a situação da destruição causada na cidade já que diversas casas 

foram destruídas e muitas delas ficaram submersas pelas águas por dias. O 

desolamento foi tanto que levou meses para conseguir resolver os problemas 

produzidos pela inundação. Antes, a memória do povo vitoriense sobre grande 

inundação era de um episódio ocorrido no ano 1946, mas infelizmente, não existem 

dados significativos sobre esse episódio, apenas citação de sua ocorrência. 

Um dos grandes problemas para se conhecer em detalhes essas 

inundações é a ausência de registros dos dirigentes municipais em manter uma 

memória detalhada sobre os fenômenos que aconteceram no município, mas para 

isso, os Jornais como vemos nos exemplos da imagem 02, prestam uma grande 

contribuição a memória municipal e à sociedade acadêmica científica, por servir de 

registro dos fatos que aconteceram sobre esses temas especificamente, embora 

alguns não tragam a questão em sua matéria de capa, eles abordam a temática em 

suas páginas interiores e em suas principais colunas. 

 
 
 
 



90 
 

Imagem 02: Jornais de circulação na cidade nos anos e meses dos principais episódios; O 
Lidador - 1975, Jornal A Verdade - 2005 e Jornal da Vitória – 2010 e 2011   

                               

Fonte: Acervos do Instituto Histórico e Geográfico da Vitória de Santo Antão. 
 
A inundação ocorrida entre os dias 17 e 18 de julho de 1975, entrou 

para o imaginário popular sendo apontada em Pernambuco como a catástrofe do 

século XX, devido o grande dano que ela ocasionou, não apenas no município de 

Vitória de Santo Antão, mas, em vários municípios que compõem a Bacia do 

Capibaribe. Recife, por exemplo, ficou 80% submersa e ao todo foram registrados 

107 mortos e 350 mil desabrigados em toda a região metropolitana do Recife. Todo 

o pânico que se estabeleceu na cidade de Recife, ficou famoso pelo desespero da 

população por acreditarem que a barragem de Tapacurá, que havia sido construída 

entre os anos de 1969 e 1973 para evitar as enchentes, havia rompido, sendo o 

suficiente para instalar o caos na cidade. (SANTOS, 2013). 

Nas imagens 03, 04, 05 e 06, ver-se o transtorno que a população de 

Vitória teve de encarar no período da inundação, por exemplo, a imagem 03 

referente a  rua Dr. Primitivo de Miranda, paralela ao Rio Tapacurá distando entre 30 

e 50 metros da margem esquerda do rio, mostra qual distante chegou o leito 

excepcional do rio.  

Na imagem 04, que fica mais distante da margem do rio, a 470 metros 

da margem esquerda e onde está o principal centro comercial, localidade com lojas 

tradicionais e sede dos bancos as águas também se acumularam. Já na imagem 05 

vemos a Ponte do Galucho, principal acesso a entrada do município e que nesse 

episódio ficou interditada, pois a água superou sua construção e a cabeceira da 

ponte foi levada pelas águas. Na imagem 06, tem-se uma amostra da invasão da 

água, com casa comercial totalmente cercada pelas águas do Rio Tapacurá, mais 

uma vez as águas atingindo os níveis mais altos, numa área que seria o limite da 

planície de inundação, agora ocupadas por construções de casas e lojas. 
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Imagem 03: inundação rua Dr. Primitivo de       Imagem  04: inundação Rua Rui Barbosa,  
Miranda – Centro.   julho, 1975                           Centro comercial.   julho 1975. 

      
Fonte: PILAKO, C. Vitória: Para sempre lembrar  Fonte: PILAKO, C.  Vitória: Para sempre lembrar  
Para nunca esquecer! 2010                                       Para nunca esquecer! 2010 

 
Imagem 05: inundação na BR 232, entrada      Imagem 06: inundação na Cerâmica  
da cidade, ponte do Galucho.  julho, 1975         Vitória no   bairro do Ferreiro.   julho 1975. 

      
Fonte: PILAKO, C. Vitória: Para sempre lembrar  Fonte: PILAKO, C.  Vitória: Para sempre lembrar  
Para nunca esquecer! 2010                                       Para nunca esquecer! 2010 

 
 
Gráfico 07: Detalhamento da precipitação no mês de junho quando ocorreu a 
inundação. 

 
Fonte: Agência Pernambucana de Águas e Clima - APAC estação de coleta nº 26  
http://www.apac.pe.gov.br/meteorologia/monitoramento-pluvio.php?posto_id=488 visit. em 02/04/2015 
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Imagem 07: Recorte do mapa da cidade de Vitória com marcação das posições das 
imagens de 03 a 06, que mostram cenas da inundação de 1975. 

 
Fonte: Google Earth, visitado em 24/04/2015 

 

 

5.2.2 Episódios de inundações recentes do Rio Tapacurá 

 

 

Nos últimos anos verifico-se grande ocorrência de perturbações 

climáticas nessa área, provocando episódios de grande energia que resultaram em 

inundações como as registradas nos anos de 2005, 2010 e 2011, causando mortes, 

destruição de bens materiais como: casas, móveis e equipamentos, e destroçando 

psicologicamente essas comunidades. 

Visando compreender melhor a intensidade dos impactos desses 

fenômenos nos principais episódios do ultimo decênio, apresenta-se uma análise de 

cada um deles caracterizando o cenário climático que estava atuando no período 

para que seja possível estabelecer relação entre esses fenômenos climáticos e às 

questões geomorfológicas e antrópicas para assim estabelecer um elo entre todos, e 

finalmente, obter respostas para a motivação da ocorrência de inundações tão 

regulares nesse município. 

 

5.2.2.1 Episódio de 2005 

 

O ano de 2005 ficou marcado na memória do povo vitoriense, pois 

nesse período se registra a maior inundação no município, superando a inundação 

de 1975, quando o mês de julho daquele ano registrou 436 mm, já no mês de junho 



93 
 

do ano de 2005 registrou 621,7 mm, situação que estabeleceu o caos e foi 

finalmente decretado o estado de Calamidade Pública pelos órgãos do Executivo 

Municipal, apenas nos dias 02 e 03 choveu 253.4 mm. Neste episódio a água 

precipitada foi tão volumosa que a prefeitura decidiu proibir o trânsito de veículos até 

as 18 horas do dia seguinte ao episódio, conforme afirma matéria do Instituto 

Histórico e Geográfico de Vitória (2006). 

Várias foram as cidades atingidas nesse episódio de chuvas na Zona 

da Mata e na Região Metropolitana de Recife, sendo as principais afetadas: Moreno, 

Vitória de Santo Antão, Jaboatão, Nazaré da Mata, Pombos, Ribeirão, Cabo de 

Santo Agostinho e Escada. Contudo, o município que teve o maior número de casas 

destruídas ou parcialmente danificadas foi Vitória de Santo Antão, totalizando 5 

(cinco) mil casas. (SANTOS, 2013). 

É possível observar, no gráfico 08 de precipitação pluviométrica diária 

do mês de junho de 2005, que houve uma grande concentração da precipitação nos 

dias iniciais do mês, mas também que a precipitação começou anteriormente nos 

dias 30 e 31 de maio, e que somada aos três primeiros dias do mês temos um total 

de aproximadamente 316,8 mm em apenas cinco dias, atingindo o ápice no dia 

03/06/2005, com 158,1 mm, tornando difícil qualquer escoamento superficial da 

água ao seu padrão convencional já que o solo ficou absolutamente saturado, 

motivo pelo qual houve a manutenção da acumulação de águas por 

aproximadamente dois dias, mantendo o nível acima do normal, causando muitos 

transtornos a população. 

Gráfico 08: Detalhamento da precipitação do mês de junho quando ocorreu a 
inundação. 

 
Fonte: Agência Pernambucana de Águas e Clima - APAC estação de coleta nº 26  

http://www.apac.pe.gov.br/meteorologia/monitoramento-pluvio.php?posto_id=488 visit. em 02/04/2015 
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  Ao analisar as imagens de satélite Goes 12 do INPE/CPTEC dos 

principais dias do episódio e observada as Figuras 20, 21, 22 e 23, elas permitem 

crer que se tratava de um episódio de Distúrbios Ondulatórios de Leste – DOLs, 

considerando as características de intensidade pluviométrica e a duração do 

episódio em aproximadamente cinco dias, e contando também com atuação da Zona 

de Convergência Intertropical no nordeste do Brasil. 

Foi possível verificar nesses mapas de pluviosidade da América do Sul 

emitido pelo INPE/CPTEC e considerando a informação pluviométrica diária obtida a 

partir da estação do posto pluviométrico Nº 26 do IPA, que disponibilizou os dados 

referentes aos índices diários, vimos que o evento pluviométrico começou a partir do 

dia 30 de maio com uma precipitação de 21,8 mm e conforme se vê nas Figuras 20 

e 21, abaixo, se manteve constante, e que ainda continuava atuante no dia 

02/06/2005, mas a maior intensidade do evento aconteceu no dia seguinte, 

03/06/2005, verificada nas Figuras 22 e 23, o episódio atingiu seu ápice com uma 

precipitação de 158,1 mm, gerando segundo relatos dos jornais locais a manutenção 

da elevação das águas por mais dois dias até voltar ao leito normal. 

   
     
Figura 20: Imagem de satélite Goes12,          Figura 21: Imagem de satélite Goes12, 
    do dia 02/06/2005 às 06 h                              do dia 02/06/2005 às 12 h 

          
      Fonte: INPE/CPTEC http://satelite.cptec.inpe.br/acervo/goes 
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  Figura 22: Imagem de satélite Goes12,         Figura 23: Imagem de satélite Goes12, 
   do dia 03/06/2005 às 12 h                               do dia 03/06/2005 às 18 h 

         
    Fonte: INPE/CPTEC http://satelite.cptec.inpe.br/acervo/goes 

  
Nas cenas da inundação da época é possível ver nas imagens 08, 09, 

10, 11, 12 e 13 o tamanho dos danos causados durante esse episódio e o quanto a 

população mais carente foi a mais atingida, reforçando o que Gomes e Cavalcante 

(2012) afirma em seus estudos, sobre inundações na cidade de Teresina – Piauí, 

que quando esse tipo de evento atinge a população mais carente acaba por reforçar 

o contexto de pressão social sobre ela, uma vez, que perdem os poucos bens 

materiais que possuem e passam a depender do poder público e da comunidade de 

uma maneira geral para promover a reconstrução de suas vidas. 

  Na imagem 08 a localidade é notoriamente uma área da planície de 

inundação do rio Tapacurá, caracterizada como primeiro terraço e está exatamente à 

margem esquerda de uma curva no trecho meandrante do rio, sendo esse um trecho 

bem caracterizado pela margem convexa de deposição das águas, bem adiante o rio 

faz uma nova curva para a direita e sofre um confinamento em função da Ponte do 

Amparo e da ponte da rede férrea conhecida como Ponte da Gaiola, situações que 

reduz o fluxo das águas, favorecendo as águas a invadir o trecho do centro 

comercial da cidade, conforme verifica-se na imagem 09.  

Esse trecho da Avenida Mariana Amália é onde passa o canal Riacho 

Roncador, que é um importante tributário do rio Tapacurá, e está confinado abaixo 

do asfalto da via pública e que seria certamente um local natural de absorção das 

águas do rio quando este estivesse com aumento de seu volume, mas devido o 
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confinamento do mesmo e a grande impermeabilização do solo a região acaba por 

favorecer o acúmulo de águas, verificado na imagem 09. 

Imagem 08: Inundação do pátio da feira na       Imagem 09: inundação da feira livre na av. 
ponte do bairro do Amparo.    junho, 2005          centro da cidade.           junho  2005.  

       
Fonte: JORNAL A VERDADE Ano 5, Nº 41/2005.     Fonte: JORNAL A VERDADE Ano 5, Nº 41/2005. 

 
  A imagem 10 mostra claramente o volume que às águas atingiram, pois 

esse ponto está a 600 m do leito original do rio. Essa imagem com as lojas 

totalmente tomadas pelas águas é um testemunho do desespero que os vitorienses 

viveram nesses dias. Na imagem 11 da Ponte do Galucho, que é a principal entrada 

da cidade, vemos às águas passando sobre a ponte e inundando as áreas próximas 

numa clara reocupação do espaço da planície de inundação das águas do Rio 

Tapacurá. Também nesse trecho se verifica a construção de barreiras arquitetônicas 

como a ponte e de construções que contribuem para reduzir o fluxo das águas, além 

de reterem muito destroços transportados pelo rio durante eventos de inundações. 

Imagem 10: inundação rua XV de novembro    Imagem 11: Rio passando acima da Ponte  
Centro do comércio.  junho, 2005                      do Galucho, entrada da cidade. Junho, 2005

   
Fonte: JORNAL A VERDADE Ano 5, Nº 41/2005.     Fonte: JORNAL A VERDADE Ano 5, Nº 41/2005. 

 
Nas imagens 12 e 13 é possível ver mais exemplos da capacidade de 

ocupação das águas quando apresentam episódios de extravasamento, pois essas 
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duas áreas estão na margem esquerda do Rio Tapacurá e fazem parte de uma 

ampla área do que seria a planície de inundação do rio, mas a ocupação com 

construções de casas residenciais e comerciais passaram a competir com a água 

em situação de alta pluviosidade. Na imagem 13, a rapidez que as águas subiram 

surpreendeu os trabalhadores.  

Imagem 12: Casas comerciais                      Imagem 13: Planície de inundação na margem 
cercada pelas águas. junho, 2005                esquerda próximo a entrada da cidade  jun,2005 

   
Fonte: JORNAL A VERDADE Ano 5, Nº 41/2005.     Fonte: JORNAL A VERDADE Ano 5, Nº 41/2005. 

 
É importante considerar que essa área das imagens 12 e 13 totalmente 

inundadas serviram claramente de reserva temporária das águas. No entanto, 

atualmente todo esse trecho, sofreu um aterramento de aproximadamente dois 

metros para a construção de um Hipermercado de grande atuação nacional. Nos 

episódios futuros, as águas que ocupariam esse trecho da planície de inundação, 

favorecendo uma acumulação à montante. 

Imagem 14: Recorte do mapa da cidade de Vitória com marcação das posições das 
imagens de 08 a 13, que mostram cenas da inundação de 2005. 

 
Fonte: Google Earth, visitado em 24/04/2015 



98 
 

5.2.2.2 Episódio de 2010 
 

 

No ano de 2010, ocorreu um grande evento climático que provocou 

fortes chuvas e ocasionou grandes inundações em Pernambuco e em Alagoas, 

gerando danos em vários municípios de Pernambuco, sendo os mais atingidos: 

Barreiros e Palmares, mas o município de Vitória de Santo Antão também teve 

danos graves, não da mesma ordem desses dois anteriores, mas, significativos se 

comparado aos eventos ocorrido em anos anteriores. 

O INPE emitiu um boletim técnico a partir do Centro de Previsão de 

Tempo e Estudos Climáticos, onde apontavam a presença de um VCAN sobre a 

região. Esse sistema foi decisivo para estabelecer as fortes chuvas com o auxílio da  

intensificação de instabilidade ou Ondas de Leste advindas dos litorais de 

Pernambuco e Alagoas, principalmente entre os dias 17 e 18/06/2010. 

Figura 24: Carta Sinótica da América do Sul quando ocorreu o principal dia de 
inundação em Vitória de Santo Antão 

 
Fonte: CPTEC – INPE, 2010. 

Na Carta de análise sinótica da América do Sul, é possível ver o VCAN, 

que tratava o CPTEC em seu boletim, estando ele sobre os estados do Rio Grande 
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do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas, e que tornaram esses dias excepcionais 

quando comparamos o volume de chuvas que caiu com o que seria esperado para o 

período, e mais uma vez reforça o argumento de Santa’nna Neto (2000) de que 

mesmo um lugar com boa drenagem não desenvolve um escoamento, condizente, 

quando ocorrem volumes de mais de 100 mm de chuva em um tempo curto. 

Essa situação de instabilidade climática durante alguns dias foi o 

suficiente para promover uma grande quantidade de precipitação que culminou com 

grande volume de águas no dia 18/06/2010, chegando a chover 155 mm, medido 

pela estação meteorológica nº 26 e que somando as chuvas que caiu nos quatro 

dias que durou todo o episódio climático teremos um total de 228,3 mm, como pode 

ser observado no gráfico de precipitação abaixo e também nas imagens de satélite 

Goes12 de vários dos dias em que permaneceu a atividade do VCAN. 

Gráfico 09: Detalhamento da precipitação no mês de junho quando ocorreu a 
inundação. 

 
Fonte: Agência Pernambucana de Águas e Clima - APAC estação de coleta nº 26  
http://www.apac.pe.gov.br/meteorologia/monitoramento-pluvio.php?posto_id=488 visit. em 02/04/2015 

 

O governo de Pernambuco homologou no dia 18/06 os decretos de 

estado de emergência de 13 municípios atingidos pelas chuvas. As cidades em 

situação crítica foram: Amaraji, Catende, Cortês, Escada, Jaqueira, Maraial, 

Palmares, Ribeirão, Sirinhaém, Vitória de Santo Antão, Barra de Guabiraba, Bom 

Conselho e Correntes. Mas outros 29 municípios ficaram em estado de alertas. O 

município de Vitória de Santo Antão, também declarou estado de Calamidade 

Pública, a partir do Decreto Municipal nº 100/2010, onde dava providências a serem 

adotadas pelos órgãos competentes do município para apoiar os mais atingidos. 
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Figura 25: Imagem de satélite Goes12               Figura 26: Imagem de satélite Goes12   
do dia 17/06/10 às 06h                                        dia 17/06/10 às 12h 

       
Fonte: INPE/CPTEC                                                     Fonte: INPE/CPTEC 
 http://satelite.cptec.inpe.br/acervo/goes                      http://satelite.cptec.inpe.br/acervo/goes 

Podemos visualizar nas imagens de satélites dos dois principais dias 

do evento em Pernambuco, que a quantidade de chuvas foi muito além do normal e 

que atingiu uma grande área, em alguns municípios registrando índices 

pluviométricos três vezes maiores que o esperado para todo o mês, em apenas 

alguns dias e em alguns municípios concentrados em algumas horas. 
 

Figura 27: Imagem de satélite Goes 12               Figura 28: Imagem de satélite Goes 12   
dia 17/06/10 às 23h                                              dia 18/06/10 às 06h 

       
Fonte: INPE/CPTEC                                                      Fonte: INPE/CPTEC 
http://satelite.cptec.inpe.br/acervo/goes                        http://satelite.cptec.inpe.br/acervo/goes 

Embora não tenha chovido com a mesma intensidade pelos dias 

seguintes, a chuva constante e o volume de águas a montante dos rios fez com que 

as inundações permanecessem altas por mais dias, ampliando o sofrimento 
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daqueles que tiveram perdas materiais, sobretudo, os que perderam moveis e 

equipamentos, e que tiveram de ser abrigados em escolas e passaram a ter 

dificuldades de retornar aos seus domicílios e verificar as reais perdas. 

Figura 29: Imagem de satélite Goes12                 Figura 30: Imagem de satélite Goes12   
dia 18/06/10 às 16h                                               dia 18/06/10 às 22h 

       
Fonte: INPE/CPTEC                                                     Fonte: INPE/CPTEC 
http://satelite.cptec.inpe.br/acervo/goes                       http://satelite.cptec.inpe.br/acervo/goes 

Na imagem 15, vemos a dimensão que as águas atingiram na parte 

central do município durante esse episódio, ultrapassando os limites da planície de 

inundação e ainda a Ponte do Amparo submersa, a esquerda da imagem.  

Imagem 15: imagem panorâmica da inundação do rio no centro da cidade, em junho 
de 2010, destacando o pátio de eventos junino completamente alagado. 

 
Fonte: REDE GLOBO DE TELEVISÕES, dia 17/05/10 disponível na memória da emissora. 

 

Nesse episódio de fortes chuvas é notória a dinâmica do escoamento 

da água no município, onde a mesma estabelece um novo traçado transpondo as 

curvas nos trechos meandrante e retificando o fluxo de escoamento das águas, 
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como pode ser perfeitamente percebido nas imagens 16, 17 e 18, as águas 

cruzaram por trecho fora do seu canal e de maneira extremamente forte, mostrando 

grande competência de transporte de material. Parte desse processo de mudança 

de trajeto do rio se deve a construções de pontes que se transformam em 

verdadeiras barreiras arquitetônicas e de confinamento do leito do rio, em particular   

a Ponte Férrea vista na parte embaixo a esquerda da imagem 15 e que alterou a 

trajetória do rio, favorecendo o escoamento das águas para o centro da cidade. 

Imagem 16: inundação bairro da Mangueira      Imagem 17: inundação no pátio de eventos  
Ponte de Jardim Ipiranga.  junho, 2010.              mostrando forte fluxo de água.  Jun, 2010. 

     
Fonte:http://www.avozdavitoria.com/tag/enchente/   Fonte:http://www.avozdavitoria.com/tag/enchente/ 

 
Imagem 18: inundação no centro da cidade      Imagem 19: inundação na rua da madeira    
vendo ao fundo a Ponte férrea.  junho, 2010.     no  bairro do centro.    junho, 2010. 

      
Fonte:http://www.avozdavitoria.com/tag/enchente/  Fonte:http://www.avozdavitoria.com/tag/enchente/ 

 
  Na imagem 19 verifica-se que a rua da madeira está completamente 

invadida pelas águas, essa rua é transversal ao Rio Tapacurá, na margem esquerda, 

e não está na planície de inundação do rio, no entanto, devido à construção do 

elevado da rede ferroviária e da Ponte da Gaiola, a água acaba fluindo em direção 

transversal ao fluxo do rio e entra no centro comercial da cidade, que é um trecho 

igualmente plano, praticamente no mesmo nível.  
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Já na imagem 21 da Ponte do Galucho, trecho em que as águas 

cruzam a antiga BR 232 e entrada principal da cidade, ela atingiu o limite da ponte, 

não superando como aconteceu nas inundações de 1975 e em 2005, mas obrigou a 

interdição do tráfico de veículos. Nota-se que o efeito da inundação nesse trecho se 

deve principalmente pelo aterramento da planície de inundação do rio verificado na 

parte superior da imagem, devido à construção de uma agência de veículos, todo o 

trecho foi aterrado em aproximadamente dois metros, impedindo que as águas 

façam uso desse espaço durante o período de maior fluxo, como consequência, as 

águas se avolumam à montante favorecendo um aumento da inundação no centro 

da cidade, que é um lugar mais baixo.  

 
Imagem 20: inundação no bairro do Cajá          Imagem 21: inundação na entrada da cidade  
 junho, 2010.                                                        na Ponte do Galucho    junho, 2010 

     
Fonte:http://www.avozdavitoria.com/tag/enchente/   Fonte:http://www.avozdavitoria.com/tag/enchente/ 

 
Imagem 22: Recorte do mapa da cidade de Vitória com marcação das posições das 
imagens de 15 a 21, que mostram cenas da inundação de 2010. 

 
Fonte: Google Earth, visitado em 24/04/2015 
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5.2.2.3 Episódio de 2011 
  

Em 2011, o município de Vitória de Santo Antão foi novamente 

castigado por um importante evento climático que provocou grande inundação no 

centro urbano.  Muitas das obras iniciadas para recuperar os danos causados pela 

inundação do ano anterior em 2010 ainda não havia sido concluída, a exemplo da 

ponte da localidade de Nossa Senhora do Amparo, centro da cidade, e que só fez 

agravar os prejuízos dos moradores e comerciantes, com o novo evento. 

Segundo o INPE a partir do Centro de Previsão de Tempo e Estudos 

Climáticos – CPTEC, em seu boletim técnico do dia 05/05/2011, a região Nordeste 

estava sob atuação de um importante sistema para a região e que constantemente 

provoca instabilidade climática: A Zona de Convergência Intertropical – ZCIT. Na 

Figura 31 se verifica que esse episódio apresentou dois ramos, sendo um deles 

sobre o litoral do Nordeste e outro ramo acima da linha do Equador. 

 

Figura 31: Carta Sinótica da América do Sul quando ocorreu a inundação. 

 
Fonte: CPTEC – INPE, 2010. 

A instabilidade climática durante esses dias foi o suficiente para 

promover um período de grande precipitação que culminou com intensa chuva no 
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dia 05/05/2011, chegando a chover um volume de 108,5 mm, e que somado as 

chuvas que caiu nos cinco dias que durou todo o episódio climático temos um total 

de 207,3 mm, como pode ser observado no gráfico de precipitação diária abaixo e 

onde é possível comprovar nas imagens de satélite Goes12 de vários dos dias em 

que permaneceu a atividade da ZCIT sobre essa região. 

 

Gráfico 10: Detalhamento da precipitação no mês de junho quando ocorreu a 
inundação. 

 

Fonte: Agência Pernambucana de Águas e Clima - APAC estação de coleta nº 26  
http://www.apac.pe.gov.br/meteorologia/monitoramento-pluvio.php?posto_id=488 visit. em 02/04/2015 

  

Figura 32: Imagem de satélite Goes12             Figura 33: Imagem de satélite Goes12   
dia 01/05/11 às 18h                                            dia 02/05/11 às 12h 

         
Fonte: INPE/CPTEC                                                    Fonte: INPE/CPTEC 
 http://satelite.cptec.inpe.br/acervo/goes                     http://satelite.cptec.inpe.br/acervo/goes 
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Na imagem 32 de satélite Goes 12 do dia 01/05/11 é possível ver a 

formação do evento sobre o oceano atlântico e depois se dirigindo para oeste até se 

fixar sobre a costa leste dos estados do Rio Grande do Norte, Paraíba e 

Pernambuco, causando grande índice pluviométrico resultando grande inundação. 

 
Figura  34: Imagem de satélite Goes12             Figura 35: Imagem de satélite Goes12   
dia 03/05/11 às 12h                                           dia 03/05/11 às 18h 

         
Fonte: INPE/CPTEC                                                      Fonte: INPE/CPTEC 
 http://satelite.cptec.inpe.br/acervo/goes                       http://satelite.cptec.inpe.br/acervo/goes 

A partir da análise das imagens de 32 até 36 do satélite Goes 12, esse 

evento com sua particularidade de atuação com dois ramos da ZCIT, acabou 

provocando grandes inundações além da parte oriental do Nordeste Brasileiro, e no 

Maranhão e Piauí.  

Imagem 36: Imagem de satélite Goes12  dia 04/05/11 às 06h 

 
Fonte: INPE/CPTEC         http://satelite.cptec.inpe.br/acervo/goes 
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O município vitoriense mal havia conseguido superar as consequências 

da inundação ocorrida no ano de 2010, agora tem acrescido mais itens a lista de 

prejuízos e perdas. Como vemos nas imagens 23 e 24 a Ponte de Nossa Senhora 

do Amparo que liga o bairro de mesmo nome e o centro da cidade, ainda não havia 

sido construída.  

 
Imagem 23: inundação no centro da cidade onde      Imagem 24: inundação vendo a cabeceira da    
existia a ponte do Amparo destruída.   mai. 2011.      ponte destruída na inundação de 2010 mai 2011. 

     
Fonte: http://www.avozdavitoria.com/tag/enchente/ Fonte: http://www.avozdavitoria.com/tag/enchente/ 

  
As imagens 25 e 26 apresentam a Ponte férrea, conhecida como Ponte 

da Gaiola, que está com água quase no limite comprovando o volume que a água 

atingiu. Nesse local existe um paredão construído para aumentar o nível da estrada 

e que funciona como redutor do fluxo das águas do Rio Tapacurá, favorecendo que 

as águas acabem se direcionando para o centro da cidade. 

  

Imagem 25: inundação no centro da cidade    Imagem 26: inundação quase na ponte férrea 
ao fundo a ponte férrea.           maio, 2011.      única ligação depois da queda da ponte do 
                                                                          Amparo  na inundação de 2010 Junho/2011                                                                                                                                                                                                            

    
Fonte:http://www.avozdavitoria.com/tag/enchente/   Fonte:http://www.avozdavitoria.com/tag/enchente/ 
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O centro comercial foi mais uma vez duramente atingido, algo que tem 

se transformado em rotina para os comerciantes nos últimos anos, e que acabam 

por aumentar os prejuízos e as perdas, fazendo muitos deles desistirem de suas 

atividades. Esse trecho das imagens 27 e 28 marcam o ponto onde o Riacho 

Roncador passa sob a principal avenida da cidade, estando este totalmente 

confinado e canalizado abaixo do canteiro central, no que se transformou em uma 

galeria de águas servidas. Ele é um dos afluentes do Rio Tapacurá e nesse trecho 

poderia estar recebendo o aumento das águas do rio, quando este estivesse com 

maior volume. 

Imagem 27: inundação no centro comercial da   Imagem 28: inundação centro comercial da   
cidade, Av. Mariana Amália   maio, 2011.            cidade, Av. Mariana Amália     maio, 2011. 

     
Fonte http://www.avozdavitoria.com/tag/enchente/   Fonte:http://www.avozdavitoria.com/tag/enchente/ 

 
Imagem 29: inundação na agência do Banco do Brasil, Av. Mariana Amália, estando a 

mais de 450 m do leito do Rio Tapacurá.   maio, 2011. 

 
     Fonte: http://www.avozdavitoria.com/tag/enchente/  

           
Outro problema nessa região central da cidade é a intensa situação de 

impermeabilização do solo nos bairros do Livramento, Matriz e Bela Vista, que 
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contribui para escoar as águas em direção ao centro comercial, que está exatamente 

abaixo no trecho de drenagem da região e que promoveria a ligação com o Rio 

Tapacurá. Essa região não se trata de uma planície de inundação, mas 

considerando o gradiente de drenagem esta se constitui em área captadora das 

águas escoadas superficialmente até desaguar no Rio Tapacurá, mas quando esse 

se encontra com volume maior de suas águas, esse trecho passa a acumular as 

águas do rio até que esse retome o seu fluxo normal. 

 
Imagem 30: Recorte do mapa da cidade de Vitória com marcação das posições das 
imagens de 23 até 29, que mostram cenas da inundação de 2011. 

 
Fonte: Google Earth, visitado em 24/04/2015 

 
 
 
5.3 Análise da Vulnerabilidade de perigo de Inundação na Bacia Hidrográfica 

do Rio Tapacurá 

 
 

Essa etapa do estudo estará sendo dividido os dados em três aspectos 

distintos, embora, relacionados entre si, visando contribuir com a construção do 

entendimento sobre o porquê da ocorrência de inundação na área da pesquisa, 

sendo eles: Os aspectos morfométricos da bacia; A vulnerabilidade de perigo de 

inundação na bacia; e a Vulnerabilidade social da comunidade ribeirinha do rio. 

  Cada um destes aspectos contribui para corroborar, ou refutar, os 

elementos que seriam justificáveis à ocorrência de inundação, e ou seus efeitos, por 

exemplo: quando foi analisado os elementos morfométricos da bacia pensávamos 

encontrar as respostas sobre a motivação para as inundações constantes, no 
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entanto, ela refuta todas as possibilidades inclusive levantam dados que não 

permitem entender os eventos de inundações que aconteceram nessa década. 

  Analisou-se a vulnerabilidade de perigo de inundação, a partir da 

metodologia de Alves e Cavalcanti (2012) que cruza os elementos de declividade, 

com a densidade de canais, e com o maior número de contribuintes é encontrado 

uma correspondência que chega a apresentar a justificativa de ocorrência de 

inundações no trecho de médio curso da bacia. Finalmente se apresentou os efeitos 

sentido pela comunidade ribeirinha em face de ocupação da área de inundação das 

águas do rio, mas que devido a fatores socioeconômicos elas estejam ocupando 

essa área. 

 

 

 

5.3.1 Aspectos morfométrico da Bacia do Rio Tapacurá. 

 

 

 

É importante considerar que não é tão e somente as altas 

pluviosidades que provocam as inundações em determinadas áreas. É preciso 

considerar o argumento de Vilella e Mattos (1975) quando afirmam que existe uma 

correspondência entre as características físicas de uma bacia e o regime hidrológico, 

pois através de relações e comparações entre esses dois elementos pode-se 

determinar, indiretamente, valores hidrológicos que apontem se a área é vulnerável 

a perigo de inundações, por motivações morfológicas. 

Para compreender a influência desses elementos físicos e 

morfométricos nos processos de inundações da Bacia do Rio Tapacurá, foi preciso 

submetê-los a um conjunto de variáveis, coeficientes e equações. A forma da bacia 

hidrográfica, por exemplo, é um indicador importante da maior ou menor tendência 

para a ocorrência de inundações, isso, porque ela irá influenciar no tempo de 

concentração que as chuvas caem na bacia e como irão contribuir para a vazão 

numa determinada área de estudo. A partir desses argumentos foi possível analisar 

os resultados obtidos desses aspectos na tabela 06 de Análises morfométrica da 

bacia do Rio Tapacurá. 
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Tabela 06: Análises dos dados morfométricos 

Dados morfométricos da bacia hidrográfica do rio Tapacurá 

Índice de circularidade 
 

37,74 

Fator forma 
 

0,18 

Coeficiente de compacidade 
2,02 

Densidade de drenagem 
73,30 a 659,74 

 
A partir da extração de variáveis morfométricas e, com base na análise 

das sub-bacias e regiões, foi possível compreender a dinâmica de escoamento no 

interior da bacia e destacar que as áreas mais suscetíveis a inundações e as que 

mais influenciam na ocorrência desses eventos estão localizadas no baixo curso. 

Mas, também foi possível distinguir áreas com ocorrência de inundações de curta e 

média duração e média velocidade de escoamento, na região do médio curso, 

situação corroborada no Mapa de Perigo de Inundação Figura nº 37. 

Considerando os resultados dos dados relativos às questões de forma 

e drenagem da bacia apresentados na tabela 06, utilizamos os valores de referência 

para alguns dos pontos com o propósito de compará-los com os resultados e 

verificamos que: conforme os dados apontam: o Coeficiente de Compacidade de 

2,02 a Bacia Hidrográfica do Rio Tapacurá não seria uma bacia sujeita a inundação, 

em sua condição natural, pois, conforme Andrade et al. (2014) que os índices 

capazes de apontar uma propensão natural de inundação seria índices entre 1,00 

até 1,25 ou eventualmente até 1,50. 

Quando consideramos o Índice de Forma, apresentado nos resultados 

de 0,18 a bacia em questão também não seria sujeita a inundação, em seu estado 

natural, isso, conforme os valores de referência do estudo de Andrade et al. (2014) 

que apontam que o fator de forma determinante para a propensão de inundação 

seria resultados entre 1,00 até 0,75 e que resultados menor que 0,50 seriam 

caracterizados como não sujeitos a inundações. 

 Ao analisar esses resultados, foi possível corrobor com o que 

apontava o estudo de Naghettini (2000), onde o mesmo afirmava que em uma bacia 

alongada, o escoamento será mais distribuído no tempo, produzindo, portanto, 

menos condições de inundação. 
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Segundo Machado e Torres (2012), esse índice relaciona a forma da 

bacia com um retângulo. No caso de uma bacia estreita e longa, a possibilidade de 

ocorrência de chuvas intensas cobrindo, ao mesmo tempo, toda sua extensão, é 

menor do que em bacias largas e curtas. Assim, bacias com mesmas características, 

serão menos sujeitas a enchentes aquela que possuir menor fator de forma. 

No entanto, essa situação resulta do índice para toda a bacia, mas 

podendo apresentar variáveis quando analisado os trechos separadamente, pois é 

sabido que o médio curso tem apresentado constantes inundações, essas, 

resultantes da alta densidade de drenagem nesse trecho, e episódios de 

precipitações extremas, além das transformações antrópicas na área. 

Considerando os dados de densidade de drenagem obtida do método 

gerado de Horton (1945) apud Silva et al. (2009), vimos que os resultados 

apresentam valores entre 73,30 a 659,74, portanto, caracterizando a bacia com alta 

densidade, elemento que permite compreender as ocorrências de inundações 

constantes na área. Esse dado também pôde ser verificado ao analisarmos o mapa 

de Perigo de Inundação da Bacia, obtido a partir da metodologia de Alves e 

Cavalcanti (2012) e que apresentou exatamente sobre o médio curso uma área de 

grande densidade de canais que contribuíam para a captação de águas e que 

somada às condições climáticas extremas que acometem essa região existe 

exatamente uma correspondência com o trecho urbano do município de Vitória de 

Santo Antão, que constantemente tem sofrido com inundações ao longo dos anos. 

 
 
 
5.3.2 A Vulnerabilidade de Perigo de Inundação na Bacia Hidrográfica do Rio 

Tapacurá 

 
 

O resultado da aplicação da metodologia escolhida para verificar a 

vulnerabilidade de perigo de inundação da bacia revelou que existe um grande 

trecho na parte de médio curso que apresenta fatores que contribui para o perigo de 

inundação, tal trecho do médio curso é exatamente onde se localiza o distrito sede 

de Vitória de Santo Antão. Isso estaria justificado pela influência de fatores 

geológicos, dos solos, da ocupação do solo, aliada a alta pluviosidade que incide 

eventualmente sobre ela e o padrão de drenagem local. 
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   Ao analisar a estrutura morfoestrutural da bacia a região do município 

de Vitória se caracteriza pela presença de uma estrutura de rochas do complexo 

gnáissico-magmátito indiscriminado formada no paleoproterozóico, contexto que 

confere a possibilidade de feições intensamente retrabalhada, ocorrendo essas 

feições principalmente nas direções NW a SW, contribuindo pra estabelecer uma 

área captadora e geradora de maior fluxo de escoamento das águas até o município.   

Nesse mesmo trecho, o solo se caracteriza pela presença dos 

Argissolos vermelho-amarelo e Argissolos amarelos, situação que conforme estudos 

de Duarte (2009) essa região apresenta uma deficiência da capacidade de infiltração 

dos solos, motivados pela presença de um horizonte B subsuperficial com 

significativo teor de argila tornando-o um fator redutor para a infiltração. Merece 

destaque a presença de Gleissolos na área onde está parte do núcleo urbano de 

Vitória. Esse solo mineral e hidromórfico formado devido à influência do excesso de 

umidade permanente ou temporário se caracteriza por ser mal a muito mal drenado. 

Sobre a ocupação do solo, constatou-se que a população ribeirinha 

está assentada em muitos dos trechos do leito direto das margens do rio, e em 

muitos outros elas se instalaram nas áreas dos terraços da planície de inundação, 

Um elemento importante para esses dados é a alta impermeabilização do solo nesse 

trecho urbano, e conforme verificamos nos estudos realizados por Fujimoto (2005), a 

impermeabilização pode promover a mudança do fluxo da água, tanto na superfície 

como em profundidade, e acaba por mudar a dinâmica do fluxo natural das águas 

das chuvas, muitas vezes potencializando seus efeitos. 

Por fim, a área central do distrito sede do município de Vitória de Santo 

Antão, apresenta alta densidade de canais, conforme verificamos nos resultados do 

Mapa de Perigo de Inundação, produzido pela metodologia de ALVES e 

CAVALCANTI (2012).  

É preciso esclarecer que quando analisou-se os dados de Alto Perigo 

de Inundação na Bacia do Rio Tapacurá, existe uma importante área destacada no 

mapa à jusante, mas essa representa a presença do importante reservatório de 

águas da Barragem de Tapacurá. É certo que possivelmente se apresentaria um 

contexto de alto perigo à jusante como fator natural, mas essa dinâmica do 

represamento das águas nesse trecho da bacia comprometeu a análise, uma vez 

que ela provocou alteração significativa da dinâmica das águas nesse local.  
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Figura 37: Mapa de Vulnerabilidade de Perigo de Inundação da Bacia do Rio Tapacurá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O autor, organizado por BARBOSA NETO, M. V., com dados da pesquisa, 2015. 
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Ao alanisar a proporcionalidade da área de Alto Perigo e comparar 

essa área vulnerável com toda a área da Bacia Hidrográfica do Rio Tapacurá, ela 

está representada por menos de 1% de toda a bacia, conforme o gráfico 11. Esses 

dados de Alto Perigo nos levaria a pensar que o perigo na bacia seria insignificante. 

Contudo, é justamente sobre esse pequeno trecho que se localiza o distrito sede do 

município de Vitória de Santo Antão e que, portanto, vem repetidas vezes sendo 

submetida as inundações. 

 

Gráfico 11: Percentual da área de Perigo de inundação na Bacia do Rio Tapacurá. 

 
Fonte: dados da pesquisa, 2015. 

 

Um outro elemento extraído desse estudo foi a possibilidade de 

comparação dessas áreas de perigo com as que regularmente vem sofrendo 

inundações, como as que ocorreram em 2005, 2010 e 2011, e que foram objeto de 

análise pluviométrica nessa pesquisa e marcamos esses pontos com coordenadas 

em UTM no mapa de Perigo de Inundação, com o propósito de permitir a 

correspondência dos principais locais de danos dos episódios estudados e a área 

definida no mapa como de Alta Vulnerabilidade de Perigo de Inundação. 

Conforme a necessidade de visualização dos pontos no Mapa de 

Perigo de Inudação na Bacia do Rio Tapacurá, promovemos um recorte da área 

referente a proximidade do distrito sede do município de Vitória de Santo Antão, com 

o propósito de localizarmos e referenciarmos espacilamente os pontos e facilitar a 

interpretação das principais características morfodinâmicas dessas áreas que serão 

apresentadas adiante. 

59%

41%

0%

Proporcionalidade da área de perigo de 
inundação na Bacia do Rio Tapacurá

Baixo Médio Alto
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Na figura 38, verifica-se os pontos marcados em campo com a 

numeração de 1 a 8, mas que  utilizaremos até o 7 para caracterizarmos as áreas 

com frequente ocorrência de inundação no município e o 8 usado apenas para 

localizar a Estação Meteorológica para fins de referência. 

 
Figura 38: Recorte de trecho da Bacia com os pontos de marcação em UTM.  

 
Fonte: O autor, produzido por BARBOSA NETO, M. V., com dados da pesquisa, 2015 

No quadro 05 é possível ver a descrição de cada um dos pontos 

escolhidos para a caracterização morfodinâmica da área de estudo, além de sua 

coordenada em UTM. 

Quadro 05  Identificação e Localização dos Pontos em UTM 

Localização dos Pontos em UTM 

Ponto Identificação Longitude Latitude 

1 Primeiro contato do rio com o perímetro urbano 0246815 9100930 

2 Ponte de Jardim Ipiranga 0246956 9101081 

3 Pátio de Eventos no Cenro da Cidade 0247034 9101355 

4 Ponte Nossa Senhora do Amparo no Centro da Cidade 0247186 9101407 

5 Av. Mariana Amália, próximo ao Banco do Brasil 0246937 9101883 

6 Ponte do Dique em Lídia Queiroz 0247828 9101744 

7 Ponte do Galucho nos Ferreiros 0248355 9102374 

8 Estação meteorológica Rua Demócrito Cavalcanti  0246539 9101297 

Fonte: o Autor, dados da pesquisa, 2015. 
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5.3.3 Síntese das características morfodinâmicas dos pontos 

 

A intenção com essa caracterização é de apresentar as condições 

morfodinâmicas dos principais locais que são sempre submetidos às inundações. 

Sobretudo as caracteristicas naturais até as principais interferências antrópicas que 

contribuíram diretamente para acentuação do fenômeno de cheias. 

Figura 39: Características Morfodinâmicas do Ponto 1. 

Ponto: 1 Coordenadas Geográficas em UTM 

Identificação: Primeiro contato do rio 
com o perímetro urbano. 

Longitude 
0246815 

Latitude  
9100930 

Altitude 
153 m 

Bairro: Jardim Ipiranga GPS Garmin eTrex 25 UPS Córrego Alegre 

Caracteristicas morfodinâmica:  
Figura ponto 1 A 

 
 

Esse trecho se caracteriza por forte 
desiquilíbrio morfodinâmico, baseado 
na atuação de esculpimento do rio ao 
erodir os barrancos. Também pela alta 
atividade pluviométrica aliada a pouca 
vegetação nativa, e introdução de 
culturas de subsistências com técnicas 
inadequadas (figura 1A), favorecendo o 
transporte de sedimentos para a calha 
do Rio Tapacurá, ocasionando o 
assoreamento e surgimento de bancos 
de areia no centro do rio. (figura 1C) 

Temos ainda a ocupação da planície 
de inundação, local dos antigos 
terraços; ocorrendo também a 
remobilização de material arenoso da 
margem esquerda do rio (figura 1B) 
favorecendo que ele seja transportado 
para o leito do rio e áreas à jusante. 
Figura ponto 1 B 

 

Figura ponto 1 C 

 
 

Fonte:  Dados da Pesquisa, 2015. Imagens do Próprio autor. 
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Figura 40: Características Morfodinâmicas do Ponto 2. 

Ponto: 2 Coordenadas Geográficas em UTM 

Identificação: Ponte de Jardim 
Ipiranga 

Longitude 
0246956 

Latitude  
9101081 

Altitude 
154 m 

Bairro: Jardim Ipiranga GPS Garmin eTrex 25 UPS Córrego Alegre 

Caracteristicas morfodinâmica:  
Figura Ponto 2 A 

 

 
 

Esse trecho se caracteriza por forte 
desiquilíbrio morfodinâmico, baseado  
principalmente pela interferência 
antrópica a partir da ocupação das 
margens do Rio Tapacurá podendo ser 
verificado nas três figuras, promovido 
através de aterros, cortes de barreiras 
e construções de casas. (figura 2 A) 

 Além da construção da ponte que 
confinou o leito do rio, favorecendo um 
retardamento do fluxo das águas 
durante as grande inundações. (figura 
2 B) 

À montande desse trecho se encotra 
dois importantes afluentes do Rio 
Tapacurá e que contribuem para o 
aumento do fluxo de águas nesse 
ponto, são eles: o Riacho Natuba e o 
Riacho Pacas.   

Outro elemento importante é a 
inexistência de vegetação nas 
margens, o que existe é vegetação de 
pequeno porte dentro da calha do rio 
(figura 2 A), além do uso como 
depósito de rejeitos, que comumente 
são carregados para o rio. (figura 2 C). 
Figura ponto 2 B 

 

Figura ponto 2 C 

 
 

Fonte:  Dados da Pesquisa, 2015. Imagens do Próprio autor. 
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Figura 41: Características Morfodinâmicas do Ponto 3. 

Ponto: 3 Coordenadas Geográficas em UTM 

Identificação: Pátio de Eventos no 
Cenro da Cidade 

Longitude 
0247034 

Latitude  
9101355 

Altitude 
153 m 

Bairro: Centro  GPS Garmin eTrex 25 UPS Córrego Alegre 

Caracteristicas morfodinâmica:  
Figura ponto 3 A 

 

 
 

Toda essa área é paralela ao Rio 
Tapacurá e apresenta grande 
transformação, marcada principalmente 
por construções com fins comerciais e 
pela instalação de um Pátio para 
Eventos Públicos.  

Essa região (figura 3 B) marca 
claramente uma área da plánicie de 
inundação do rio Tapacurá, além de 
ser o local de convergência de 
drenagem dos Riachos Roncador 
(figura 3 C sob o canteiro central) e 
Canal da Mangueira, ambos 
completamente confinados sob o 
asfalto de avenidas. 

A área foi impermeabilizada 
totalmente apresentando mudança do 
plano de drenagem, além de não 
contar com nenhum tipo de vegetação. 

Na (figura 3 A) podemos ver no 
plano central a direita a cabeceira da 
nova Ponte de Nossa Senhora do 
Amparo, sobre o Rio Tapacurá, no 
local onde a inundação de 2010 
destruiu a ponte anterior. 
Figura ponto 3 B 

 

Figura ponto 3 C 

 
 

Fonte:  Dados da Pesquisa, 2015. Imagens do Próprio autor. 
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Figura 42: Características Morfodinâmicas do Ponto 4. 

Ponto: 4 Coordenadas Geográficas em UTM 

Identificação: Ponte Nossa Senhora 
do Amparo 

Longitude 
0247186 

Latitude  
9101407 

Altitude 
147 m 

Bairro: Centro  GPS Garmin eTrex 25 UPS Córrego Alegre 

Caracteristicas morfodinâmica:  
 
Figura ponto 4 A 

 

 
 

Essa área é marcada por sucessivos 
episódios de grandes inundações, 
como o que culminou com o colapso da 
ponte durante o evento de 2010.  

O rio surge após uma grande área 
meandrante (figura 4 A) e encontra a 
face concava na margem direita 
totalmente ocupada por construções.Na 
margem esquerda existe dois níveis de 
terraços claramente formado a partir do 
leito de inundações anteriores. Nesse 
ponto da margem se localiza o Pátio de 
Eventos Público da cidade. (na figura 4 
C vemos ainda o primeiro terraço com 
vegetação arbustiva abaixo da ponte). 

A principal instabilidade fica marcada 
pela interferência antrópica (figura 4 B), 
a exemplo de um grande aterro para 
construção do  muro de contenção com 
blocos de pedras visando nivelar o 
terreno e permitir acesso a ponte férrea 
no fundo da imagem. Isso estimulou o 
rio a mudar de direção para a direita, 
favorendo o refluxo das águas, 
permitindo um acúmulo no local. 

 Outro fator é a ausência de 
vegetação e alta impermeabilização do 
solo devido a grande urbanização nas 
áreas vizinhas. 
Figura ponto 4 B 

 

Figura ponto 4 

 
Fonte:  Dados da Pesquisa, 2015. Imagens do Próprio autor. 
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Figura 43: Características Morfodinâmicas do Ponto 5. 

Ponto: 5 Coordenadas Geográficas em UTM 

Identificação: Av. Mariana Amália, 
próximo ao Banco do Brasil 

Longitude 
0246937 

Latitude  
9101883 

Altitude 
150 m 

Bairro: Centro  GPS Garmin eTrex 25 UPS Córrego Alegre 

Caracteristicas morfodinâmica:  
 
Figura ponto 5 A 

 

 
 

Esse ponto foi escolhido por marcar 
uma importante área do centro da 
cidade e ser constantemente inundada, 
mesmo estando a 600 m do leito do 
Rio Tapacurá. 

A av. Mariana Amália, é um grande 
trecho impermeabilizado com drástica 
mudança no plano de drenagem, isso 
porque toda a água escoada 
superficialmente nos bairros da Matriz, 
do Livramento e do Alto da Bela Vista 
convergem para esse ponto e daqui 
fluem para o Rio Tapacurá. 

Sob o canteiro central (figura 5 B e 5 
C) de toda a avenida corre o Riacho 
Roncador completamente confinado, 
ele é o ponto de absorsão das águas 
dos Riachos: dos Borges e de Estada 
Nova, sendo importante meio de 
drenagem até o Rio Tapacurá, mas 
também responsável por absorver o 
ecesso de águas do Rio Tapacurá 
durante as inundações. 

Considerando a topografia desses 
bairros é fácil compreender porque as 
águas drenam na direção da avenida, 
eles apresentam uma diferença de 
gradiente de quase 60m em alguns 
trechos. 
Figura ponto 5 B 

 

Figura ponto 5 C 

 
 

Fonte:  Dados da Pesquisa, 2015. Imagens do Próprio autor. 
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Figura 44: Características Morfodinâmicas do Ponto 6. 

Ponto: 6 Coordenadas Geográficas em UTM 

Identificação: Ponte do Dique  Longitude 
0247828 

Latitude  
9101744 

Altitude 
156 m 

Bairro: Lídia Queiroz  GPS Garmin eTrex 25 UPS Córrego Alegre 

Caracteristicas morfodinâmica:  
 
Figura ponto 6 A 

 

 
 
 

A intabilidade nessa área etá 
caracterizada pela ausência de 
vegetação nativa nas margens do Rio 
Tapacurá, (figura 6 B) além da ocupação 
antrópica da margem. (figura 6 A) 

Essa situação tem favorecido o 
transporte de sedimentos que vem 
assoreando esse trecho, fazendo as 
águas atingirem níveis cada vez mais 
alto e constantemente invade as 
planícies de inundações, hoje ocupada 
pela população. 

Um importante fator é o nível de base 
do rio, que nesse trecho é levemente 
maior que os pontos ateriores, 
favorecendo a cumulação de águas à 
montante, principalmente na proximidade 
do centro da cidade. (Pontos 4 e 5) 

Na imagem 40 que trata da 
consequência da vulnerabilidade social, 
vemos que essas construções da 
margem esquerda (figura 6 A e 6 B) na 
cabeceira da ponte foram totalmente 
destruídas pelas águas, mas como 
constatamos todas foram reconstruídas 
no mesmo lugar.  
Figura ponto 6 B 

 

Figura ponto 6 C 

 
 

Fonte:  Dados da Pesquisa, 2015. Imagens do Próprio autor. 
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Figura 45: Características Morfodinâmicas do Ponto 7. 

Ponto: 7 Coordenadas Geográficas em UTM 

Identificação: Ponte do Galucho  Longitude 
0248355 

Latitude  
9102374 

Altitude 
156 m 

Bairro: Ferreiros GPS Garmin eTrex 25 UPS Córrego Alegre 

Caracteristicas morfodinâmica:  
Figura ponto 7 A 
 

 
 
 
 

 Esse trecho se caracteriza por forte 
desiquilíbrio morfodinâmico, baseado na 
atuação de esculpimento do rio e alta 
atividade das águas pluviométricas, o 
local apresenta vegetação arbustiva 
residual na calha atrapalhando o fluxo 
das águas. (figura 7 A) Vemos a 
presença dos antigos terraços nas duas 
margens e que atualmente estão 
sofrendo aterramento (figura 7 B), 
favorecendo o transporte de sedimento 
para o rio. 

Essa situação determinará em 
eventos futuros que haja um acúmulo 
maior de água à montante, já que esses 
resesvatórios temporários agora estão 
ocupados. 

A ação atrópica está sendo 
determinante nesse processo de 
desequilíbrio, a construção da ponte, 
confinou o leito do rio e sua pilastra 
condicionou o surgimento de banco de 
areia no centro do rio, mostrando 
claramente o volume de materiais 
contido e que tem se depositado na área 
com inclusive crescimento de vegetação. 
(figura 7 C) 
Figura ponto 7 B 

 

Figura ponto 7 C 

 
 

Fonte:  Dados da Pesquisa, 2015. Imagens do próprio autor.  
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5.4 A vulnerabilidade social das comunidades ribeirinhas do Rio Tapacurá. 

 

As inundações figuram entre as catástrofes naturais que mais danos 

ocasionam à saúde pública e a propriedade, com elevada mortalidade, seja em 

decorrência do efeito direto das enchentes, seja das doenças infecciosas 

secundárias aos transtornos no sistema de água e saneamento. SECRETARIA DE 

DEFESA DO CIDADÃO DE VITÓRIA (2010). 

  No município de Vitória de Santo Antão as comunidades ribeirinha ao 

Rio Tapacurá vem sofrendo, seguidamente com os episódios de chuvas intensas, 

que tem ocasionado grandes inundações. Como afirma Gomes e Cavalcanti (2012) 

esse tipo de evento torna-se mais significativo quando atinge comunidades de baixa 

renda, pois tende a promover uma pressão ainda maior nas condições sociais das 

mesmas, mantendo-as em situação de pobreza. 

  É comum verificar relatos de pessoas que sofreram com a inundação 

de 2005, 2010 e 2011, e que novamente voltaram a fixar residência nas áreas que 

estão vulneráveis a inundações futuras. Entretanto, quando questionadas sobre o 

risco de novas inundações estas afirmam que esse é o único lugar que elas têm 

para morar, e que contam com o milagre de Deus para proteger suas vidas e com a 

ajuda do governo e dos amigos para reconstruir suas moradias após os eventos de 

inundações. A situação de penúria dos moradores é abrangente quando da 

ocorrência de inundações, pois nos três episódios mais de vinte bairros da zona 

urbana foram afetados diretamente pelas inundações e outras quinze comunidades 

rurais sofreram graves danos. Nas imagens 31 até 40 pode-se constatar que os 

danos são grandes à propriedade privada. 

A prefeitura municipal em todos os episódios decretou Estado de 

Calamidade Pública, estendendo conforme comprovamos em decretos como o Nº 

100/2010 e o Nº 161/2011. Contudo, para o de 2005 não foi localizado este tipo de 

decreto, pois esse se trata de um período de gestão diferente da atual e não existe 

documento na prefeitura desse período. Esses decretos emitidos em virtude da 

anormalidade autorizam a convocação de voluntários para reforçar as ações de 

resposta a calamidade, bem como a realizar campanhas para arrecadação de 

donativos e recursos junto à comunidade, com o objetivo de facilitar as ações de 

assistência à população afetada, coordenada pelo Conselho Municipal de Defesa 

Civil. 
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Infelizmente, a maioria das casas que vemos destruídas nos registros 

cedidos pela Secretaria de Engenharia e Obras do município está no trecho que 

naturalmente seriam das águas do Rio Tapacurá, quando este estiver com o nível de 

suas águas maior que o normal (leito excepcional). Portanto, as ocupações, estão no 

domínio da planície de inundação, onde há uma predominância de uma comunidade 

de baixa renda condicionada a ocupar esse espaço por ser ele resultado de 

ocupações indevidas e que muitos não têm registro municipal. 

O ano de 2005 foi o mais grave episódio e por isso, gerou um número 

maior de vítimas e de desalojados, chegando a um total de 150 famílias que ficaram 

alojadas na Companhia de Armazéns Gerais do Estado de Pernambuco – 

CEAGEPE, no bairro do Maués mais de um ano, em situação de completa abandono 

por parte dos governantes, sendo elas assistidas pela comunidade e familiares. 

Imagem 31: Casa destruída na localidade da          Imagem 32: Casas destruídas e material   
 2ª travessa Henrique Dias. Inundação de 2010        levado pelas águas. Inundação de 2005. 

      
Fonte: Autor desconhecido Secretaria de                Fonte: Autor desconhecido Secretaria de  
Engenharia e Obras de Vitória de Santo Antão.     Engenharia e Obras de Vitória de Santo Antão. 

 
Imagem 33: Casa destruída na localidade da   Imagem 34: Casas rachada condenada e 
 Dr Bida. Inundação de 2010                            parcialmente destruída.   Inundação de 2011. 

       
Fonte: Autor desconhecido Secretaria de                Fonte: Autor desconhecido Secretaria de  
Engenharia e Obras de Vitória de Santo Antão.     Engenharia e Obras de Vitória de Santo Antão. 
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Imagem 35: Casa totalmente destruída na        Imagem 36: Casas de palafitas destruídas e 
localidade dos Ferreiros.  Inundação de 2005.   com perda total de objetos. Inundação 2005. 

    
Fonte: Autor desconhecido Secretaria de                  Fonte: Autor desconhecido Secretaria de  
Engenharia e Obras de Vitória de Santo Antão.       Engenharia e Obras de Vitória de Santo Antão. 

Imagem 37: Destroços na rua da Madeira        Imagem 38: Móveis na rua sendo lavado  
Centro da cidade.  Inundação de 2005.            após a inundação .   Inundação de 2005. 

   
Fonte: Autor desconhecido Secretaria de                  Fonte: Autor desconhecido Secretaria de  
Engenharia e Obras de Vitória de Santo Antão.       Engenharia e Obras de Vitória de Santo Antão. 

Imagem 39: Idosa sendo resgatada por           Imagem 40: Casas destruídas, restando só 
guardas municipais.  Inundação de 2005.       os alicerces na cabeceira da Ponte do Dique. 
                                                                                   Inundação de 2005. 

   
Fonte: Autor desconhecido Secretaria de                  Fonte: Autor desconhecido Secretaria de  
Engenharia e Obras de Vitória de Santo Antão.       Engenharia e Obras de Vitória de Santo Antão. 
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6  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

  Considerando que o objetivo desse estudo era analisar a 

vulnerabilidade de perigo de inundação no médio curso da Bacia Hidrográfica do Rio 

Tapacurá, especificamente sobre a cidade de Vitória de Santo Antão, vimos que os 

episódios estudados e que ocorreram ao longo desse último decênio, nada mais 

foram do que das condições pluviométricas extremas aliadas aos fatores de 

transformações antrópicas que acentuaram a natureza da região em provocar 

grandes inundações. 

  Salientamos que em condições normais a Bacia Hidrográfica do Rio 

Tapacurá não deveria condicionar contexto de inundação, esse fenômeno ocorre 

conforme vimos nos resultados apenas devido à natureza da drenagem no trecho 

urbano do município de Vitória de Santo Antão, quando constatamos não apenas a 

existência de importantes tributários completamente confinados sob o asfalto, mas, 

também, por apresentar grande impermeabilização do solo, que promove 

significativa transformação do padrão de drenagem pluviométrica causando 

desequilíbrio. Sobretudo, o grande problema de inundações se estabelece quando 

esse município enfrenta altos índices pluviométricos, com mais de 100 mm em um 

único dia, oriundo de sistemas climáticos comuns na região como a ZCIT, VCAN e 

os DOL’s. 

  Diante desse cenário é natural que com um aumento da concentração 

diária da pluviosidade local, e conforme a forma e sinuosidade dos canais, não 

apenas essa localidade, mas qualquer outra reagiria da mesma maneira, que seria 

em um dado momento promover a elevação do nível das águas. A exemplo, do que 

aconteceu com as inundações de 2005, 2010 e 2011, provocando um aumento 

gradativo da largura e profundidade do canal, além de alterar a velocidade da água, 

que apresentará maior competência no processo erosivo e de transporte de partícula 

e cascalho acima de sua normalidade. 

  O lamentável sobre a constatação dessa realidade é a incorporação 

dos danos socioambientais, pois fenômenos como esses não causam apenas 

aumento do volume das águas, mas, provocam severos danos, sobretudo, à 

população mais carente e que tem sofrido repetida vezes as inundações as quais 

foram submetidas. 
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Considerando todos os argumentos notou-se que o crescimento urbano 

e o modelo de ocupação do solo na cidade de Vitória de Santo Antão é um fator 

também a ser ponderado para justificar os recorrentes efeitos das inundações 

sofridas pelo município, pois a expansão da área urbana, promovido sem 

planejamento e de maneira desigual e segregadora forçou o grupo social mais frágil, 

a invadir e ocupar a área de inundação natural do Rio Tapacurá. Vimos que ao 

ocuparem as áreas urbanas desvalorizadas e com baixo valor determinado pelo 

desinteresse e ausência de especulação imobiliária, já que eles não tiveram 

condições de usufruir dos locais com adequada infraestrutura, acabam por se 

instalarem em áreas ribeirinhas com grande potencial de perigo, principalmente, 

neste caso, ocasionado por inundação do Rio Tapacurá, que regularmente ocorre, 

devido aos comuns eventos climáticos extremos que acometem o município. 

Essa ocupação seria já uma agressão ao meio ambiente, visto que, 

além da remoção da vegetação natural e da modificação da dinâmica de 

escoamento das águas pluviais na superfície do terreno, potencializando sua 

capacidade de erosão e consequente deposição no leito do rio aumentando seu 

assoreamento, ela ajudou a contaminar o solo, subsolo, o ar, as águas subterrâneas 

e superficiais, favorecendo em vários aspectos o desequilíbrio ambiental local. Mas, 

não devemos esquecer os danos psicológicos que essa comunidade convive, ao 

estarem constantemente perdendo tudo, de objetos materiais até inclusive sua 

dignidade humana. 

  A pesquisa revelou que os cenários possíveis para o futuro, não serão 

nada agradáveis, isso porque constatamos que nada está sendo feito pelas 

autoridades do executivo municipal, estadual e nem federal para evitar que novos 

episódios como os estudados e que causaram tantas perdas humanas e materiais 

voltem a acontecer. 

  Recentemente tive a aprovação de uma nova Lei Federal de uso e 

proteção dos recursos naturais, incluindo aí os recursos hídricos, e onde 

determinaria que fosse protegida uma área às margens de canais naturais de água, 

proporcional ao volume do leito do rio, com o propósito de proteger os mananciais. 

No entanto, a realidade em Vitória é a pior possível, uma vez, que a comunidade 

praticamente se instalou dentro do leito do rio, e também nas planícies de 

inundações, formada a partir de terraços, que estão sendo aterradas. 
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  Como exemplo, podemos citar a área próxima às margens da Ponte do 

Galucho, que são locais da planície de inundação formada por terraços e que teve 

aproximadamente quatro hectares de área aterrada em aproximadamente três 

metros para a construção do “Hipermercado Todo Dia” no período de 2014 - 2015.  

O fato é que ao enfrentar, no futuro, índices pluviométricos próximos 

dos atingidos nos episódios estudados, o rio não contará com essa área para 

represar temporariamente suas águas, até que o fluxo se normalize. Ao contrário, 

elas irão acumular à montante, especialmente no trecho do centro da cidade, onde 

se localiza a av. Mariana Amália, e onde está o Riacho Roncador importante 

tributário do rio que está atualmente completamente confinado. 

Considerando essa realidade é importante e urgente que o município 

de Vitória de Santo Antão comece a pensar na ideia de monitoramento efetivo desse 

recurso e passe a exercer um Planejamento e Gestão Integrada de Bacias 

Hidrográfica efetivamente, isso porque embora o Rio Tapacurá, tenha um grande 

trecho dentro deste município ele está presente em outras unidades municipais e 

que, portanto, merece ser gerido compartilhadamente, uma vez que as ações de 

montante ou jusante possam influenciar qualquer ponto da bacia. 

Esse modelo de planejamento e gerenciamento compartilhado de 

bacias hidrográficas é uma realidade do moderno modelo de gestão pública, 

preocupado com os recursos naturais e que devam incorporar uma visão mais 

ampla, partindo não apenas da proteção do recurso hídrico, fragmentado em seu 

território, mas também pensar na estrutura de drenagem no ambiente urbano. E 

como verificado em nosso estudo, contribui bastante para potencializar o processo 

de inundação no município. 

  Finalmente, acredita-se que estamos apenas vencendo uma etapa da 

pesquisa e que ela pode ter se tornado uma fase preliminar de futuros estudos, 

mesmo obtendo respostas as indagações previamente feitas. Isso, porque existe 

uma grande possibilidade de novas pesquisas a serem realizadas sobre essa área e 

que foram estimuladas por resultados parciais apresentados durante a pesquisa, 

como a existência de paliocanais que possam estar sendo reativados durante as 

inundações, até mesmo um aumento do corte de tempo observado, ou planejar 

mecanismos de convivência dessa comunidade com o processo de inundações, uma 

vez, que esses fenômenos tendem a continuar. 
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