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RESUMO 

 

O presente trabalho teve como objetivo envolver os Comitês de Bacias Hidrográficas-CBHs 

das 36 Unidades de Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos - UPGRHs para realizar o 

mapeamento dos trechos inundáveis dos corpos de água do Estado de Minas Gerais. Para 

a obtenção das informações sobre a frequência de inundações, bem como, o impacto sócio-

econômico causado pelas mesmas foi enviado aos CBHs o mapa da hidrografia da 

respectiva UPGRH e a metodologia de identificação dos trechos inundáveis. Das 36 

UPGRHs de Minas Gerais, obteve-se até o final de março de 2012, o retorno de 12 CBHs. A 

qualidade dos resultados tem demonstrado que o envolvimento da comunidade local é 

fundamental para garantir a confiabilidade de dados. Espera-se portanto, concluir o 

mapeamento até o final de maio de 2012. 
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1. Introdução 

 As inundações em cidades brasileiras ocorrem cada vez com mais frequência e 

maior intensidade trazendo vultosos prejuízos de ordem social e econômica. Em 2011 a 

Agência Nacional de Águas/ANA solicitou ao governo de Minas Gerais, por meio da 

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) e do 

Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam) a contribuição na elaboração de um 

mapeamento dos trechos inundáveis dos corpos de água no estado para a confecção de um 

“Atlas Nacional de Vulnerabilidade a Inundações”. 

O documento irá possibilitar definir os pontos focais e mais críticos através do 

mapeamento das áreas inundáveis e permitir a elaboração de um plano de ação para atuar 

na causa dos problemas. O trabalho em Minas Gerais iniciou-se em novembro de 2011 e 



para iniciá-lo foram realizadas diversas reuniões para discutir a metodologia de trabalho a 

ser implementada no estado devido a grande extensão de sua rede hidrográfica. O Estado, 

com extensão territorial de 586.528,293km2 e 853 municípios, possui 3,5% da 

disponibilidade hídrica brasileira (REBOUÇAS, et. al., 2002), sendo seus principais cursos 

d’água os rios São Francisco, Paraíba do Sul, Jequitinhonha, Doce, Grande, Paranaíba, 

Mucuri e Pardo. O Estado de Minas é considerado por muitos como a caixa d'água do Brasil, 

por possuir 8,3% de rios e lagos naturais e artificiais e 17 bacias hidrográficas federais, que 

banham quase 67% do território mineiro, e mais de 10 mil cursos d’água. 

Com o objetivo de orientar o planejamento e o gerenciamento dos recursos hídricos 

nas diferentes bacias hidrográficas mineiras, o Igam criou as Unidades de Planejamento e 

Gestão dos Recursos Hídricos (UPGRHs). Atualmente, o Estado encontra-se dividido em 36 

UPGRHs (Figura 1), regiões onde se aplicam as políticas de recursos hídricos, conforme as 

características naturais, sociais e econômicas daquele território. 

 

Figura 1: Unidades de Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos de Minas Gerais 

UPGRHs. Fonte: IGAM, 2010. 

Os esforços realizados pelo Governo de Minas, no período de 2003 a 2010, 

colocaram o Estado no patamar mais avançado de gestão de recursos hídricos do país, 

incluindo a adoção de medidas que assegurem o financiamento e pleno funcionamento de 

36 Comitês de Bacia Hidrográfica (CBHs) criados no Estado. Por isso, é importante a 

participação efetiva dos comitês, responsáveis pelo gerenciamento do uso da água. Além 



disso, eles são os responsáveis também pela elaboração e execução dos planos de bacia 

de cada região e pela definição dos mecanismos de cobrança pelo uso da água. 

O mapeamento de inundações permitirá conhecer os trechos inundáveis e 

representa uma ferramenta importante para direcionamento das expansões urbanas e a 

ordenação do uso e ocupação do solo. 

O objetivo deste trabalho é envolver a comunidade local, por meio dos CBHs, para 

indicar a vulnerabilidade às inundações de cada UPGRH. Quando sinalizar que a 

Vulnerabilidade é ALTA será devido ao Alto impacto e qualquer freqüência de inundações; 

ou Médio impacto e Alta freqüência de inundações. A vulnerabilidade MÉDIA será devido ao 

Médio impacto e frequências Média e Baixa de inundação, ou Baixo impacto e alta 

freqüência de inundações. A vulnerabilidade BAIXA, será devido ao Baixo impacto e 

freqüências Média e Baixa de inundações. 

 

2. Métodos 

 Foram levantados junto à Coordenadoria Estadual de Defesa Civil dados sobre os 

municípios que comunicaram à CEDEC eventos adversos relacionados com as chuvas, 

através de Notificação Preliminar de Desastre (NOPRED) do período chuvos 2007/2008 a 

2010/2011. A partir destes dados foi elaborado pela ANA um mapa destacando os 

municípios que sofreram inundação, enchente ou ambos nos últimos anos. Levantou-se a 

ainda a relação de municípios que sofreram inundação desde 2007 e cujo impacto 

decorrente foi Alto. 

Para atingir todas as UPGRHs foi enviado por email e sedex a todos os presidentes 

de Comitês de Bacias Hidrográficas, Diretores de Agências de Bacias Hidrográficas e 

Consórcio Intermunicipal através do Igam, um mapa impresso em A3 com a hidrografia na 

escala do milionésimo e um documento com a metodologia de identificação dos corpos de 

água inundáveis e seu respectivo impacto. 

 

Metodologia: 

O QUE É INUNDAÇÃO: Extravasamento das águas do canal de drenagem para 

áreas marginais (várzea, leito maior ou planície de inundação), quando a enchente atinge 

uma cota acima do nível máximo da calha principal do rio. 



 

FREQUÊNCIA DE INUNDAÇÃO 

Você deverá colorir manualmente os trechos de rios que apresentaram inundações 

conforme a escala abaixo. Deverá ser colocada no trecho mapeado a primeira letra 

correspondente da freqüência e a respectiva cor utilizando giz de cera, lápis de cor ou 

caneta hidrocor. 

Cor do trecho Intervalo de ocorrência de inundação Freqüência de inundação 

VERMELHO áreas que inundaram nos últimos 5 anos A - ALTA 

ALARANJADO áreas que inundaram entre 5 e 10 anos M - MÉDIA 

VERDE áreas que inundaram há 10 anos ou 

mais 

B -BAIXA 

 

IMPACTOS 

A estimativa dos impactos será definida em função da ocorrência de danos à vida a 

às propriedades e da interrupção dos serviços públicos e privados. Utilizar o verso do mapa 

para descrever as situações ocorridas em todos os trechos que forem coloridos 

considerando a metodologia acima de freqüência de inundação. 

A classificação do impacto está apresentada abaixo: 

Classificação do 

Impacto 

Descrição do Impacto 

ALTO Alto risco de dano a vida humana e danos significativos 

e os essenciais, instalações e obras de infra-estruturas 

públicas e residências 

MÉDIO Danos razoáveis a serviços essenciais, instalações e 

obras de infra-estruturas públicas e residências 

BAIXO Danos localizados e privados 

Ao identificar o trecho (rio, córrego, ribeirão) em que ocorreu a inundação e colorir o 



trecho com as cores (Vermelho, Alaranjado ou Verde), utilizar o verso da folha para 

descrever sucintamente cada dano causado pela inundação às pessoas e propriedades 

com a classificação do impacto (Alto, Médio, Baixo), este trabalho tem o objetivo de 

propiciar uma visão geral desses eventos no estado. 

Fonte: Adaptado de ANA, 2011. 

 

3. Resultados e Discussão 

 A partir de dados levantados junto à CEDEC/MG a ANA elaborou um mapa que 

permitiu identificar as regiões mais vulneráveis a enchentes e inundações (Figura 2). 

 

 

Figura 2: Mapa Base de vulnerabilidade a inundação em Minas Gerais, considerando o 

período chuvoso 2007/2008 a 2010/2011. 

 

Verificou-se que no período levantado 137 municípios sofreram enchentes e 34 

sofreram inundação e 04 sofreram enchente e inundação. A avaliação criteriosa dos dados 

demonstra que há uma confusão conceitual entre os termos enchente e inundação, sendo a 

palavra enchente muitas vezes utilizada para diagnosticar o que realmente foi uma 

inundação. Portanto, verificou-se a necessidade de levar aos CBHs o conceito destes 

termos e solicitar um levantamento mais preciso das ocorrências. 



Como o levantamento realizado junto aos CBHs obteve-se de dezembro de 2011 até 

março de 2012, o retorno de 12 UPGRHs, o que significa que 1/3 do mapeamento já foi 

realizado. Este levantamento está permitindo realizar o mapeamento dos corpos de água 

inundáveis de Minas Gerais, apesar de qualitativamente, com maior confiabilidade. 

 Verificou-se que, aqueles que ainda não enviaram informações, é devido a 

dificuldade com pessoal que não está disponível para atender esta demanda. Neste caso, 

estão sendo programadas visitas a locais estratégicos da UPGRH, conforme o mapa base 

de vulnerabilidade, para auxiliar e colher as informações necessárias. 

A seguir é apresentado um exemplo dos resultados que estão sendo alcançados 

com este mapeamento. 

Dados enviados pelo CBH Mogi-Pardo – UPGRH GD6 

 

Afluentes Mineiros dos Rios Mogi-Guaçu e Pardo 

 

 Andradas: frequência de inundação alta e impacto alto. Rio Pirapetinga, Jaguari-

Mirim, Ribeirão Caracol e Córrego Tamanduá. 

 Guaxupé: frequência de inundação alta e impacto médio. Rio Guaxupé e Córrego 

Bebedouro. 

 Ipuiuna: frequência de inundação alta e impacto alto. Rio Pardo. 

 Inconfidentes: frequência de inundação alta e impacto alto. Rio Mogi-Guaçu. 

 Ouro Fino: frequência de inundação alta e impacto alto. Ribeirão Ouro Fino, Córrego 



do Pavoeiro, Córrego Tabatinga e Rio Mogi-Guaçu (na área rural). 

 Jacutinga: frequência de inundação alta e impacto alto. Ribeirão Santo Antônio e 

Rio Mogi-Guaçu. 

 Poços de Caldas: frequência de inundação alta e impacto alto. Ribeirão Várzea de 

Caldas (inundação do Bairro Jardim Kennedy). 

Os percursos dos Rios Mogi-Guaçu e Pardo em território mineiro apresentem planícies de 

inundação em área rural que, por não possuírem ocupação antrópica fixa, apresentam uma 

característica geral de impacto baixo com uma frequência média. Estas áreas se encontram 

assinaladas nas Cartas topográficas do IBGE 1972 – escala 1:50.000. Portanto, não foi 

possível assinalar na escala 1:650.000, da carta enviada. 

 

4. Conclusão 

Os dados preliminares em relação ao mapeamento de corpos de água inundáveis no 

Estado de Minas Gerais demonstram que a gestão de recursos hídricos, atuando de forma 

participativa, como é a atuação do comitê de bacia hidrográfica, apresenta confiabilidade 

quando o mesmo é capacitado e munido de ferramentas adequadas. 

Espera-se com este trabalho concluir o mapa de trechos de corpos de água 

inundáveis do Estado de Minas Gerais até o final de maio de 2012. Com estes resultados 

será possível, conforme proposto pela ANA: 

 a adequação da rede telemétrica de Minas Gerais, da ANA, INMET e INPE; 

 elaboração de Manual de Referência para orientar a opção tecnológica e institucional 

de enfrentamento das enchentes, envolvendo medidas não estruturais, tais como: 

o Bacias com tempo de concentração elevado: Modelos de 

previsão de vazões, Sistemas de alerta hidrológico; 

o Bacias hidrográficas com densa ocupação urbana: Cartas de 

zonas de inundação, Cartas de risco de inundação; 

o Bacias com tempo de concentração reduzido: Sistemas de 

previsão meteorológicos. 
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