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Resumo: Alagamentos resultam da ineficiência do sistema de drenagem e 
causam um dos tipos de desastres mais comuns em áreas urbanas. Dentre 
os fatores que influenciam a dinâmica do escoamento das águas pluviais 
destaca-se aqui o papel do relevo da bacia hidrográfica. Neste estudo os 
parâmetros morfométricos de bacias hidrográficas de 2ª ordem da área 
urbana do município de Maringá foram investigados como condicionantes do 
escoamento, e, portanto, potenciais à para ocorrência de alagamentos entre 
os anos de 2015 e 2018. Os resultados demonstraram a variabilidade do 
escoamento em bacias hidrográficas e um possível uso para se investigar as 
ocorrências de alagamento. 
 
Introdução  

Alagamentos referem-se ao acúmulo de água em áreas urbanas 
decorrente da deficiência dos sistemas de drenagem de águas pluviais, e assim 
como as inundações em áreas urbanas, estes eventos causam globalmente 
prejuízos econômicos, sociais e ecológicos (JHA et al., 2012). Algumas 
abordagens, externas à eficiência e manutenção do sistema de drenagem 
urbana, têm sido utilizadas para avaliar os casos de alagamentos no Brasil. O 
geoprocessamento tem sido fundamental para estas análises geográficas, 
possibilitando a utilização de técnica para hierarquização de fatores 
determinantes às ocorrências de alagamentos e inundações (RAMALHO et al., 
2017). Em Curitiba, onde os alagamentos são a principal causa de ocorrência 
da Defesa Civil, o uso de cartogramas com a densidade de alagamentos e 
análises de frequência possibilitou a elaboração de produtos cartográficos que 
contribuem para direcionar as intervenções (LOHMANN, 2013).  

Neste estudo avaliou-se a hipótese de que as ocorrências de 
alagamentos têm associação com os aspectos morfológicos de bacias 
hidrográficas. A partir desta premissa, foram então realizadas análises 
morfométricas de bacias hidrográficas de 2ª ordem e averiguada a possível 



 

 

relação com a ocorrência de alagamentos no município de Maringá, estado do 
Paraná.  
 
Materiais e métodos 

As ocorrências de alagamentos utilizadas neste estudo foram 
registradas pela Defesa Civil entre os anos de 2015 e 2018. Para aferição dos 
parâmetros morfométricos das bacias hidrográficas utilizou-se a carta 
topográfica do município de Maringá de escala 1:50.000. O sistema de 
informação geográfica QGIS foi utilizado para manipulação e análise das 
informações espaciais.  

Os parâmetros morfométricos foram utilizados para interpretação das 
condições de escoamento, e consequente inferência à susceptibilidade a 
alagamentos. No intuito de se evitar ambiguidade nas análises morfométricas 
de bacias hidrográficas, e então selecionar índices representativos, realizou-se 
preliminarmente testes de correlação entre os resultados de índices 
morfométricos potenciais para o estudo. Foram utilizados os índices de 
densidade de drenagem, coeficiente de rugosidade, relação de relevo, índices 
de coeficiente de compacidade, alongamento e fator forma. A variância com 
uso de dados normalizados foi considerada para avaliação dos índices das 
bacias hidrográficas. 
 
Resultados e Discussão  

Das 24 ocorrências de alagamentos no município de Maringá durante o 
período de análise, 18 estão localizadas nas bacias hidrográficas de 2ª ordem 
que drenam a área urbana, área em estudo. Destaca-se a maior quantidade de 
ocorrências na bacia hidrográfica do ribeirão Morangueira e a inexistência de 
ocorrências para as bacias hidrográficas Água do Jambo, Córrego Miosótis e 
Ribeirão Borba Gato (Tabela 1). Os alagamentos distribuem-se entre as cotas 
altimétricas de 460 e 520 metros e ocorrem predominantemente nos fundos de 
vale, entretanto há também ocorrências nos topos e em segmentos ao longo da 
vertente. 

Tabela 1 – Distribuição das ocorrências de alagamentos nas bacias 
hidrográficas 

Bacia Hidrográfica Quantidade de ocorrências 

1 - Água do Jambo Sem ocorrências 
2 - Córrego Cleópatra 1 
3 - Córrego do Mandacaru 2 
4 - Córrego Moscados 3 
5 - Córrego Miosotis Sem ocorrências 
6 - Ribeirão Borba Gato Sem ocorrências 
7 - Ribeirão Morangueira 7 
8 - Ribeirão Maringá 3 
9 - Ribeirão Pinguim 2 

Fonte: Autores. 
 



 

 

A densidade de drenagem variou entre 0,37 e 0,70 km/km² e este foi o 
parâmetro com menor variância. A bacia hidrográfica com o maior valor deste 
parâmetro foi da Água do Jambo, enquanto a bacia hidrográfica do ribeirão 
Pinguim teve o menor resultado. O coeficiente de rugosidade variou entre 0,04 
e 0,11. A bacia hidrográfica ribeirão Borba Gato apresentou o maior valor deste 
parâmetro e as bacias hidrográficas com os menores valores, considerando o 
limiar de variância, foram Água do Jambo, Córrego Moscado e Ribeirão 
Maringá. A relação de Relevo variou entre 0,02 e 0,03, apesar da pequena 
amplitude destes valores notou-se, porém, com a normalização dos dados e a 
variância, uma diferença similar nos outros parâmetros. A bacia hidrográfica do 
córrego Cleópatra apresentou os maiores valores deste parâmetro e as bacias 
hidrográficas do córrego Mandacaru e ribeirão Maringá apresentaram os 
menores valores.  
 A distribuição geográfica das ocorrências de alagamentos entre os anos 
de 2015 e 2018 demonstraram que, apesar de haver uma maior quantidade de 
ocorrências próximas aos fundos de vale, os eventos também ocorrem em 
outros compartimentos do relevo urbano de Maringá. Esses resultados 
contrastam com a concentração da distribuição de alagamentos em segmentos 
de alta e média vertente descritos para Maringá no período de 2010 a 2015 
(GARCIA et al., 2015). Outra questão notada é que a variação temporal da 
distribuição geográfica dos alagamentos entre os anos de 2010 e 2015 
(GARCIA et al., 2015) e entre os anos de 2015 e 2018 em Maringá é uma 
característica similar ao reportado para os casos de alagamentos em Curitiba 
(LOHMANN, 2013). 
 
Conclusões  

O estudo avaliou a distribuição de alagamentos e as características 
morfométricas de bacias hidrográficas com ocorrências no período de 2015 a 
2018 no município de Maringá. As ocorrências de alagamentos se distribuem 
preferencialmente nos fundos de vale, porém também há registros em outros 
compartimentos do relevo urbano. Além disso, as ocorrências de alagamentos 
apresentam variação espacial quando comparadas com casos estudados em 
outros intervalos anuais. As investigações aqui desenvolvidas poderão ainda 
ser complementadas com demais fatores que influenciam os alagamentos, 
como o grau de impermeabilização, limiares pluviométricos e a estrutura do 
sistema de drenagem urbana, contribuindo para análises de susceptibilidade no 
planejamento urbano. 
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