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RESUMO 

 

A cidade de Santo Amaro - Bahia situa-se às margens do rio Subaé estando sujeita 
a sua variabilidade hidrológica. Nesse sentido, o presente trabalho tem por objetivo 
estudar as inundações do rio Subaé entre os anos de 1999, 2003, 2010 e 2015, e 
avaliar suas implicações socioeconômicas e consequências na população que 
ocupa a zona urbana. Por meio da modelagem matemática hidrodinâmica associado 
a um programa de Sistema de Informações Geográficas (SIG), foi possível delimitar 
as manchas de inundações de acordo com as máximas vazões contidas na série 
histórica. Com as manchas espacializadas sobrepostas aos dados da Grade 
Estatística e do Censo Demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE, 2010), quantificou-se o número de pessoas e domicílios atingidos, bem como 
qualificou suas características socioeconômicas. Em trabalho de campo foi aplicado 
questionários visando mapear o limite máximo do rio Subaé como estratégia para 
definição de sua mancha e delineamento de áreas com maior risco de perdas à 
população. Ademais, identificou-se que as áreas de maior risco à inundação 
compreendem bairros como o Ideal, Bonfim, Caeira, Trapiche e o centro da Cidade, 
na área e proximidades do Mercado Municipal. O resultado do mapeamento permitiu 
avaliar as manchas de inundações quanto a sua área, intervalo de recorrência e 
profundidade, contabilizando 12.382 habitantes e 2.747 domicílios em situação de 
risco. A utilização da cartografia neste trabalho tornou-se uma importante ferramenta 
para delimitação e mensuração dos eventos estudados permitindo à rápida 
interpretação para tomadas de decisões. Portanto, as análises sinalizam a 
necessidade de atuação efetiva e providências da gestão pública municipal para 
mitigação deste tipo de desastre e das perdas socioeconômicas futuras. 
 

 

Palavras-chave: Inundação; Mapeamento; Sistema de Informações Geográficas; 
Santo Amaro – BA. 
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ABSTRACT 

 

The city of Santo Amaro - Bahia is located on the Subaé river banks and subject to 
its hydrological variability. Thus, the present work has the objective to study the 
Subaé river floods between 1999, 2003, 2010 and 2015 and also to assess their 
socioeconomic implications and the consequences for the population that ocuppy the 
urban zone. Through the hydrodynamic mathematical modeling associated to a 
Geographic Information System (GIS) program, it was possible to delimit the 
floodplain according to the maximum flows contained in the historical series. With the 
spatialized floodplain and overlapping data from the Statistical Grid and the 
Demographic Census of the Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE, 
2010), it quantified the number of people and households reached, as well as 
qualifying its socioeconomic characteristics. In fieldwork, questionnaires were applied 
to map the maximum subaé river boundaries as a strategy to define its spot and to 
delineate areas with greater risk of losses to the population. Futhermore, it was 
identified that the areas of greater risk to the flood include neighborhoods like Ideal, 
Bonfim, Caeira, Trapiche and the center of the City, in the area and proximities of the 
Municipal Market. The result of the mapping allowed to evaluate the flood spots as to 
their area, interval of recurrence and depth, containing 12,382 inhabitants and 2,747 
households at risk. The use of cartography in this work has become an important tool 
for the delimitation and measurement of the studied events allowing the rapid 
interpretation for decision making. Therefore, the analyzes indicate the need for 
effective action and municipal public management measures to mitigate this type of 
disaster and future socioeconomic losses. 

 

Keywords: Flooding, Mapping, Geographic Information System, Santo Amaro - 
Bahia 
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1 INTRODUÇÃO 

 

É comum percebemos que núcleos urbanos se estabelecem próximos ou nas 

margens de rio a fim de suprirem suas necessidades de consumo, industrial, 

agrícola e outros. Esses espaços urbanos estão sujeitas a variabilidade hidrológica, 

que pode impor significativos desastres quando o planejamento urbano não 

contempla os limites da planície de inundação desse rio. 

Na literatura existem diversas definições a cerca do tema de desastres. Isso 

ocorre, devido à grande abrangência que o tema envolve, permitindo diferentes 

interpretações dependendo da corrente de pensamento sobre o mesmo. Entretanto, 

isso não afeta que possamos compreender que de fato, os desastres naturais são 

caracterizados pelos eventos meteorológicos, geológicos e hidrológicos.  

Os desastres são ocorrência de fenômenos naturais extremos, súbitos, 

violentos e intensos que quando ocorrem ou entram em contato com um sistema 

social onde vivem seres humanos resulta em danos materiais e humanos e prejuízos 

sociais e econômicos; cujos impactos excedem a capacidade de comunidade ou da 

sociedade afetada conviver com o perigo e arcar com seus próprios recursos 

(KOBIYAMA et al, 2006; MARCELINO, 2008; TOMINAGA et al, 2009). 

Utilizando informações do banco de dados de Eventos Emergenciais – EM-

DAT –1 (2017) foram registrados no mundo 14.090 ocorrências de desastres entre o 

período de 1900 – 2016 (Figura 1). Dos registros, os continentes que mais 

apresentaram ocorrências foram: Ásia, America e África; com os seguintes registros: 

5.627, 3.495 e 2.577, respectivamente. Vale destacar que 70% do universo total são 

encadeados por eventos hidrometeorológicos. Após a filtragem das informações do 

banco de dados é possível aferir que a maioria dos registros ocorre em continentes 

com países em sua maioria em desenvolvimento. Portanto, diante das suas 

condições sociais e econômicas estes países têm situações extremamente críticas, 

como o Brasil, por exemplo. As situações críticas se referem ao fato de países em 

desenvolvimento a lógica da necessidade prevalecer sobre as tomadas de decisão. 

1  Adotado pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil segundo a Instrução Normativa n°1 de 
24 de Agosto de 2012, que estabelece procedimentos e critérios para decretação de situação de 
emergência ou estado de calamidade pública (BRASIL, 2012). 
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Figura 1 – Total de desastres naturais entre 1900-2016 

 

    Fonte: EM-DAT, 2017. 

Nesse sentido, populações geralmente de baixa renda ocupam áreas de alto 

risco à inundações e escorregamentos, vivem em moradias frágeis, densamente 

povoadas, com precárias infraestruturas básicas e investimentos em saúde e 

educação, além da má gestão de recursos e planejamento de área de risco, dentre 

outros fatores que só aumentam a probabilidade do perigo. 

De acordo com EM-DAT (2017), no Brasil foram contabilizados 200 ocorrências 

de desastres desde o ano de 1969 até 2016 cuja consequência foi 9.377 vítimas 

fatais e um prejuízo estimado em aproximadamente 22 bilhões de dólares. Dos 

registros, quase 60% são inundações, seguidos por deslizamentos de terra (14%). 

Portanto, a maioria dos desastres no Brasil está associada às instabilidades 

atmosféricas severas em conjunto com intervenções antrópicas mal planejadas que 

potencializa e agrava um desastre natural (MARCELINO, 2008). O que significa que 

se parte do montante monetário que foi perdido fosse utilizado em mapeamento de 

risco, obras de prevenção de desastres, diversos registros e óbitos teriam sido 

evitados. 

O processo de urbanização e industrialização vem crescendo no Recôncavo 

baiano, principalmente nos últimos 50 anos, o que reflete na acelerada degradação 

e da qualidade dos recursos naturais, ocasionando consequentemente uma queda 
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na qualidade de vida social no meio urbano. Isso ocorre devido à falta de 

preocupação dos gestores municipais que acabam potencializando o risco de alguns 

fenômenos naturais, como por exemplo: inundações. A geografia nesse caso se 

preocupa pelos riscos no sentido que a percepção e gestão são acompanhadas de 

uma dimensão espacial e temporal (VEYRET, 2007). 

A cidade de Santo Amaro, como muitas outras em contexto urbano localizam-

se às margens de rios, na qual a inundação torna-se uma incidência eminente o que 

motivou classes sociais mais altas à se afastarem dessas zonas de risco, tendo em 

vista que o evento das inundações vitimam classes mais desfavorecidas, o que 

evidência um problema enraizado no âmbito social, não podendo deixar de 

contextualizar essa problemática (COELHO, 2005). O processo de urbanização da 

cidade de Santo Amaro é antigo, datado do século XVII, onde se estabeleceu na 

jusante do rio Subaé, suprimindo matas e ecossistemas de manguezais que além de 

ocasionar diversos tipos de impactos ambientais, aumenta a frequência e 

intensidade das inundações nestas áreas. A evolução do uso e ocupação da terra do 

município pode ser visto no trabalho realizado por Santos (2012), no qual a 

expansão da cidade de Santo Amaro teve um avanço significativo, tendo em vista 

que as áreas de terras urbanas ou construídas aumentou 1.727 hectares quando o 

município passou de 238 hectares em 1960 para 1.965 hectares no ano de 2010.  

O desenvolvimento urbano trás consigo mazelas sociais e impactos devido a 

desorganizada forma de implantação do planejamento e gestão municipal. A 

urbanização da cidade, trás uma série de impactos, pois, há impermeabilização dos 

solos, aumento da produção de resíduos sólidos, deterioração da qualidade da 

água, aumento das vazões máximas, desproteção de superfícies, dentre outros, que 

merecem atenção devido aos prejuízos monetários e sociais causados. Este 

planejamento, muitas vezes não tem considerado questões fundamentais que 

causam grandes transtornos, a exemplo das inundações urbanas (TUCCI, 2002). 

 

1.1 JUSTIFICATIVA 

A longínqua ocupação do município de Santo Amaro reflete um cenário de 

grande importância histórica e econômica no Recôncavo baiano. Sua ocupação 

ocorreu às margens do rio Subaé, cuja falta de preocupação com os períodos de 

cheias do rio gera risco a inundações trazendo perdas e prejuízos. 
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Conhecer e avaliar as periodicidades das inundações por meio de ferramentas 

de geotecnologia poderá fornecer possibilidade de ações de mitigar as 

consequências de inundações, diminuindo o risco e o perigo de um eventual 

desastre. 

Este trabalho é motivador, pois, seus resultados trazem um ganho para 

populações potencialmente atingidas, que sofrem com tal fenômeno, onde é 

possível conciliar prevenção, ações mitigadoras e gestão das áreas potenciais à 

inundações na cidade de Santo Amaro. 

Atrelado a este fator, a pesquisa é motivada pelo fato de Santo Amaro 

pertencer com grandes porções de terra à Bacia Hidrográfica do Rio Subaé (BHRS), 

que durante três anos foi pesquisada e estudada no Programa Institucional de 

Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC), durante a graduação em Geografia. Foram 

elaborados diversos trabalhos científicos, no qual as informações coletadas serão 

usufruídas neste trabalho. 

 

1.2  OBJETIVOS 

 

1.2.1  Objetivo Geral  

A pesquisa tem como objetivo geral em estudar as inundações do rio Subaé 

entre os anos de 1999, 2003, 2010 e 2015 e as consequências na população da 

zona urbana de Santo Amaro – Bahia. 

1.2.2  Objetivos Específicos 

• Mapear as áreas de inundações da zona urbana do município; 

• Classificar às áreas de risco à inundação segundo os eventos mapeados e 

validados por meio de questionários; 

• Identificar as medidas de prevenção e mitigação do perigo em áreas com 

risco a inundações contida no plano de contingência, na Lei12.608/12, no 

Plano Diretor Municipal. 

 

 



17 
 

1.3  MÉTODO 

Para elaboração da pesquisa foi utilizado o método hipotético-dedutivo. Este 

método sustenta-se na formulação de hipóteses, tentativa de falseamento das 

mesmas, coleta de dados e comprovação ou refutação das hipóteses (GIL, 2008). A 

hipótese elaborada para nortear o estudo será: 

• A identificação e análise da dinâmica das inundações na zona urbana do 

município de Santo Amaro – BA permitirá a mensuração e mapeamento das 

manchas de inundações estabelecendo a delimitação das áreas de risco, 

bem como as causas e consequências do fenômeno. 

Nesse sentido, a pesquisa teve como proposta avançar nos moldes como 

Popper (2001) e Chalmers (1993) discutem: na tentativa de comprovar ou falsear 

hipóteses. Ao corroborar com uma proposição, se faz necessário criar mecanismos 

para tentar falseá-la, na resistência do falseamento a proposição vai tornando 

legítima e deste modo a pesquisa vai tomando corpo. Ao tornar uma proposição 

falsa, é necessário sofisticar ainda mais novas hipóteses, ao passo que é necessário 

falsear proposições audaciosas.  

A pesquisa está fundamentada sob a lógica formal – positivista de pesquisa na 

tentativa estruturar o trabalho visando analisar a dinâmica do evento, descrever as 

causas e consequências do mesmo, comparar e relacionar dados coletados; 

buscando identificar as limitações deste método na tentativa de dialogar e avançar 

em questões que fossem incapazes de serem respondidas utilizando o método 

hipotético. Tendo em vista as questões de pesquisa, foram elaboradas na tentativa 

de guiar e avançar no processo do trabalho. As questões foram: 

• Qual a relação entre o processo de ocupação urbana e os riscos de 

inundações? 

• Quais são os perigos e consequências das inundações na cidade e suas 

implicações com a população afetada? 

• Quais fatores/processos potencializam ou minimizam riscos de inundações? 

 

Vale ressaltar, que ao longo da pesquisa e com o aprofundamento de análises 

e informações novas hipóteses poderão ser elaboradas para corroborar ou falsear 

algumas questões levantadas durante o processo de pesquisa. 
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2  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

O referencial teórico dessa pesquisa está baseado sobre os temas chaves de 

trabalho. Estes podem ser categorizados em: i) Riscos; ii) Inundações; iii) 

Sensoriamento Remoto e Sistemas de Informações Geográficas (SIG); e, iv) 

Modelagem Hidrológica. 

 

2.1  RISCOS 

O risco significa uma ameaça, perigo para aquele que está sujeito a ele e o 

identifica como tal. Estes estão intrinsecamente ligados à relação natureza/ 

sociedade, no qual os riscos naturais concerne ao reconhecimento da álea2 e 

dinâmica natural e, os riscos industriais implicam uma análise socioeconômica, uma 

abordagem espacial (VEYRET, 2007). A fim de evitar confusões de terminologias, 

não foi adotado aqui o termo risco como ameaça e sim como perigo. Isto porque, o 

termo ameaça segundo o dicionário português conota um significado de promessa 

de castigo ou de malefícios, gesto intimidativo, não concernindo com eficácia à 

relação que envolve desastres, risco e perigo. Adotaremos aqui, portanto, o risco 
como a probabilidade de um perigo se transformar em um desastre. Nesse 

sentido, o perigo é visto como uma circunstância que prenuncia o mal; um fenômeno 

físico ou processo natural potencialmente prejudicial, que pode causar danos sociais 

e econômicos. Em consonância, o desastre é a materialização deste perigo, ou seja, 

o impacto prejudicial causado pelo perigo (MARCELINO, 2008). 

O risco, portanto, engloba categorias como perigo, vulnerabilidade e desastre 

quando se analisa o sistema a ser impactado, levando em consideração, época de 

ocorrência, tipologias dos fenômenos e a intensidade e abrangência dos mesmos 

(KOBIYAMA et al., 2006). 

Tendo em vista que a temática referente ao risco possui diversas categorias 

que muitas vezes são polissêmicas, diante disso, neste trabalho haverá o cuidado 

de definir cada uma delas, para evitar possíveis confusões. Com base nos estudos 

2   Segundo Veyret (2007), álea é o acontecimento possível (de um processo natural, tecnológico, 
social ou econômico) e sua probabilidade de realização. Para álea natural o equivalente em inglês é o 
termo hazard traduzido para o português como perigo. 

                                                           



19 
 

da UN-ISDR (2004), BRASIL/IPT (2007) e TOMINAGA et al (2009), foi adotado as 

seguintes definições: 

• Perigo: Possibilidade de um fenômeno natural potencialmente danoso 

ocorrer num determinado local e provocar consequências desagradáveis, 

como: perda de vidas ou ferimentos, perturbações socioeconômicas; 

•  Vulnerabilidade: Conjunto de processos ou fatores determinados por 

condições físicas, sociais, econômicas e ambientais, que aumentam a 

suscetibilidade de uma comunidade ser impactada por um fenômeno;  

• Suscetibilidade: Probabilidade de ocorrência de um potencial fenômeno 

em uma determinada área; 

• Risco: Probabilidade de se ter consequências prejudiciais ou danosas 

resultante da interação entre condições vulneráveis e ocorrência de um 

perigo. Pode ser expresso por R = P x V, ou seja, quanto maior o perigo 

(P) ou vulnerabilidade (V), maior o risco (R). 

Para efeito de exemplificação e enquadramento das categorias, um evento 

natural quando se desloca para uma área urbana torna-se um perigo, principalmente 

às áreas mais vulneráveis; quando atingem essas áreas há o desastre causando 

prejuízos; quando atingem áreas não-ocupadas, deixam de ser consideradas como 

desastre e voltam a ser categorizadas como um evento natural, como pode ser 

visualizado na Figura 2, as inundações são fenômenos que podem ser um desastre 

ou apenas um evento. 

Figura 2 – Relação entre evento natural e desastre 

 

                    Fonte: Marcelino, 2008. 
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2.2  INUNDAÇÕES 

A inundação urbana é um fenômeno tão antigo quanto às cidades e este 

evento pode ocorrer devido ao comportamento natural dos rios ou potencializado 

pelo efeito da ocupação urbana, causando impermeabilização das superfícies. A 

inundação é o aumento do nível do rio ou riacho de tal forma que suas águas 

transbordam sobre áreas próximas aos leitos, onde a população ocupa por diversas 

razões, seja, moradia, transporte, comércio, indústria, recreação, dentre outros 

(TUCCI E BERTONI, 2003; KOBIYAMA et al, 2006).  

Os fenômenos de inundação ocorrem em qualquer parte da Terra, e em 

algumas regiões, estes transformam-se em desastre devido sua magnitude, 

frequência e fragilidade social. No Brasil dentre os principais desastres naturais, as 

inundações são as que causam maiores prejuízos socioambientais e monetários. 

Estas resultam principalmente por eventos hidrológicos (Quadro 1), devido a sua 

frequência e intensidade ocasionada pelas modificações na bacia hidrográfica, 

caracterizado principalmente pela ocupação nas áreas marginais e na planície de 

inundação do rio, além da intensa atividade urbana ocasionando impermeabilização 

do solo e despejo de resíduos sólidos e efluentes na calha do rio, obras mal 

planejadas, assoreamento dos rios, dentre outras intervenções humanas. 

Quadro 1 – Classificação de alguns desastres naturais 

   Fonte: EM-DAT, 2017; adaptado de Marcelino (2008).   

Categoria Tipos de desastres Subtipos 

Meteorológico 
Tempestades 

Furacões, ciclones e tufões 
Vendaval 
Tornados 

Temperaturas Extremas 
Ondas de calor 
Ondas de frio 

Hidrológico 
Deslizamento de Terra 

Avalanche 
Subsidência 

Escorregamento 
Queda de blocos 

Inundações 
 
 

– Geológico 
Terremoto 

Movimento de Massa 
Tsunami 
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Para Kobiyama et al (2006) é necessário diferenciar inundação e enchente 

(Figura 3). A inundação, como foi dita, ocorre o transbordamento das águas do leito 

do rio, a enchente caracteriza-se pelo período de cheia do leito, porém, não há 

transbordamento. Em outras palavras, toda inundação é também uma enchente, 

entretanto, a recíproca não é verdadeira. O alagamento é o acúmulo ou 

represamento de água causada pela má capacidade de infiltração. 

Figura 3 – Perfil do rio diferenciando inundação e enchente 

 

                                Fonte: BRASIL, Ministério das Cidades/IPT, 2007. 

As inundações podem ser classificadas em graduais ou bruscas (Figura 4). A 

inundação gradual ocorre quando o nível aumenta de forma lenta e previsível, 

mantendo-se em situação de cheia e escoa-se gradativamente. A inundação brusca 

ocorre devido à precipitações de alta intensidade, concentradas em um relativo curto 

período de tempo, onde são influenciadas pela declividade; o nível das águas 

aumenta repentinamente, causando grandes estragos, são popularmente 

conhecidas como as enxurradas (KOBIYAMA et al, 2006), estas têm alto poder 

cinético, alta força de arrasto, trazendo, consigo, todo material que o fluído pode 

carregar consigo. 

Figura 4 – Diferença entre inundação gradual e brusca 

 

                                      Fonte: KOBIYAMA et al, 2006. 
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Tucci e Bertoni (2003) classificam inundações pelo efeito dos eventos, pois, 

podem ocorrer devido ao comportamento natural ou ampliado pela alteração 

humana na urbanização. Quando a quantidade de água que chega 

concomitantemente ao rio é superior à capacidade de drenagem, resultam 

inundações nas áreas ribeirinhas. Quando há um certo grau de ocupação que 

impermeabiliza o solo que outrora era permeável, cria-se um escoamento superficial 

acelerado aumentando quantidade de água produzindo inundações, essas são 

devido a inundação ou na drenagem urbana. Portanto, esses terrenos marginais 

ocupados por habitações sujeitas ao impacto direto das inundações são designadas 

como área de risco de inundação. 

2.3 SENSORIAMENTO REMOTO E AMBIENTE DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 

GEOGRÁFICA (SIG) 

O sensoriamento remoto é uma geotecnologia que permite obter dados e 

imagens da superfície terrestre por meio de plataforma ou sensores orbitais que 

captam e registram a energia refletida pela superfície. Meneses e Almeida (2012) 

salientam que o termo sensoriamento remoto foi criado para caracterizar a 

tecnologia capaz de captar imagens da superfície terrestre a distâncias remotas. 

Nesse sentido, a clássica definição de que sensoriamento remoto é uma técnica de 

obtenção de imagens dos objetos da Terra sem que haja contato físico por meio de 

um sensor acoplado a uma plataforma em órbita (FLORENZANO, 2002; MENESES 

E ALMEIDA, 2012). 

O sensoriamento remoto é definido por Novo (2010) como: 
a utilização conjunta de sensores, equipamentos para 
processamento de dados, equipamento de transmissão de dados 
colocados a bordo de aeronaves, espaçonaves, ou outras 
plataformas, com o objetivo de estudar eventos, fenômenos e 
processos que ocorrem na superfície do planeta Terra a partir do 
registro e da análise das interações entre a radiação eletromagnética 
e as substâncias que o compõem em suas mais diversas 
manifestações (NOVO, 2010, p. 28). 

Portanto, é a radiação eletromagnética que media o processo de detecção 

entre os objetos e o registro do sensor; por conseguinte, nenhum outro tipo de 

sensor que obtenha imagens que não seja por meio da radiação eletromagnética 

deve ser classificado como sensoriamento remoto (MENESES E ALMEIDA, 2012). 
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As imagens obtidas por meio do sensoriamento remoto proporcionam uma 

visão de conjunto multitemporal de extensas áreas da superfície terrestre. Essa 

visão da paisagem e/ou do meio ambiente permite realizar estudos regionais e 

integrados, mostrando a dinâmica e a transformação destes ambientes; destacam os 

impactos causados por fenômenos naturais e antrópicos, como os desmatamento, 

queimadas, expansão urbana, ou outras alterações do uso e da ocupação da terra 

(FLORENZANO, 2002). O sensoriamento remoto, portanto, oferece um arcabouço 

de ferramentas técnicas e operacionais para o mapeamento da dinâmica das 

inundações e os seus riscos na cidade, por meio de simulações em ortofotos. 

Em conjunto com o sensoriamento remoto, o SIG é uma ferramenta com 

diversas técnicas e aplicações com capacidade de adquirir, armazenar, analisar, 

tratar e exibir informações espaciais, bem como, criar modelos e realizar 

mapeamentos. Um ambiente cuja propriedade envolve coleta e tratamento da 

informação espacial até o desenvolvimento e aplicações por meio de programas 

capazes de operacionalizar dados geográficos (TEIXEIRA et al, 1992). SIG constitui 

em ferramentas para coletar, armazenar, recuperar, transformar e visualizar dados 

sobre o mundo real (BURROUGH, 1986).   

Nesse sentido, uma modelagem hidrológica em ambiente de SIG permite 

espacializar um evento, no caso, inundações, permitindo resultados dinâmicos, 

como às entradas de dados evolui nas suas saídas, conhecendo as feições do 

fenômeno e subsidiando tomadas de decisões e medidas de prevenção (LONGLEY 

et al, 2013). 

 

2.4  MODELOS HIDROLÓGICOS  

O modelo em hidrologia surge com a necessidade de representar quali-

quantitativamente processos hidrológicos, que muitas vezes são complexos. O 

modelo, segundo Tucci (1998, p.13) é: “a representação de algum objeto ou sistema, 

numa linguagem ou forma fácil de acesso e uso, com o objetivo de entendê-lo e 

buscar suas respostas para diferentes entradas”. 

Com a necessidade de obter dados de séries históricas mais longas e 

consistentes, variáveis e parâmetros capazes de representar a realidade, surge 

então uma ferramenta para atingir tal objetivo em projetos ou análises de recursos 
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hídricos: os modelos hidrológicos. Desenvolvido no sentindo de entender e 

representar o comportamento de um sistema, por meio de simulações e equações 

matemáticas (TUCCI, 1998). Em hidrologia costuma-se utilizar modelos de síntese e 

de simulação com intuito de superar questões e dificuldades que são encontradas 

por falta de dados consistentes e registro de informações com objetivo de analisar o 

processo de forma fidedigna e tomar a correta decisão nas pesquisas de 

construções, obras hidráulicas, abastecimento de água, controle de inundações, 

dentre outros. Os modelos de simulação (utilizado neste trabalho) são categorizados 

segundo vários critérios em virtude de sua diversificada natureza que pretende 

representar (TUCCI, 1998; CHRISTOFOLETTI, 2002). 

 

2.4.1  Modelos Hidrodinâmicos 

Os modelos hidrodinâmicos se apropriam das equações de Saint Vénant para 

expressar escoamentos unidimensionais permanentes e não-permanentes. Sua 

vantagem é a precisão e melhor representação física do escoamento, 

proporcionando simular alterações do sistema (TUCCI, 1998). As equações de Saint 

Vénant são baseadas na combinação de duas equações - continuidade e 

quantidade de movimento (TUCCI, 1998; PONTES, 2011). 

    
(1)         

 
 (2) 

Onde:  
Q = vazão (m³/s); 
A = área da seção transversal (m²); 
x = distância longitudinal (m); 
t = tempo (s); 
q = vazão lateral (m²/s); 
g = aceleração da gravidade (m/s²); 
y = profundidade (m); 
Sₒ= declividade do fundo do rio (m/m); 
Sf = declividade da linha de atrito (m/m). 
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Os dois primeiros termos da equação referem-se à inércia, o terceiro termo à 

pressão, em seguida, o quarto termo à força da gravidade e o último termo da 

equação refere-se ao atrito. Para escoamentos unidimensionais permanentes a 

vazão lateral é desprezada na equação de continuidade. O escoamento é 

permanente quando a velocidade e o nível são constantes, não existe variação de 

estado do sistema. Podem ser permanente uniforme ou não-uniforme; o primeiro 

ocorre quando o gradiente de profundidade com o espaço é nulo e a velocidade é 

constante; o segundo caracteriza-se pela variação ao longo do espaço das variáveis 

utilizadas (TUCCI, 2012).  

Para resolver as equações são utilizados métodos de esquemas implícitos não-

lineares. Vários esquemas podem ser utilizados para solução das equações de Saint 

Vénant, um dos mais utilizados, inclusive pelo modelo HEC-RAS, é o implícito de 

quatro pontos, que utilizam de quatro valores para discretizar os termos das 

equações (TUCCI, 1998; PONTES, 2011). 

O Sistema de Análise de Rios (HEC-RAS) é um software desenvolvido pelo 

Centro de Engenharia Hidrológica do Corpo de Engenheiros do Exército dos 

Estados Unidos (USACE), que permite executar diversos tipos de modelagem 

hidrológica, dentre elas, escoamento permanente unidimensional3 (USACE, 2010), o 

qual baseia-se nas equações completa de Saint Vénant para propagação de vazão 

em trechos de rio, utiliza a equação de energia para o regime de escoamento 

permanente (USACE, 2010): 

                       (3) 

Onde: Z1 e Z2 = elevação do intradorso do canal principal; 
Y1 e Y2 = profundidade da água na sessão transversal; 
V1 e V2 = velocidade média de escoamento (descarga total/ área de fluxo total); 
α1 e α2 = coeficiente de Coriolis; 
g = aceleração da gravidade; e, 
he = coeficiente de perda 

3   Veremos à frente, em metodologia a justificativa pela escolha do método utilizado no HEC-RAS 
(steady flow). 
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Como menciona Nascimento (2017), o termo he relaciona-se com as perdas 

de energia durante a propagação do escoamento. Segundo o autor (op cit) para 

realizar a simulação de escoamento no software HEC-RAS é necessário inserir 

algumas informações, como: i) Geometria do rio ou do trecho estudado, com 

traçados de seções transversais; ii) coeficiente de rugosidade de Manning (n); iii) 

regime de fluxo; iv) condições de contorno; e, v) vazões. 
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3   ÁREA DE ESTUDO EM MÚLTIPLAS ESCALAS 

 

3.1  O MUNICÍPIO DE SANTO AMARO 

O município de Santo Amaro tem sua ocupação datada desde o período 

colonial, localizado na zona central do Recôncavo baiano tivera momentos 

marcantes na história do Estado da Bahia. Santo Amaro foi marcado pela presença 

de figuras importantes na luta da independência, bem como, pela riqueza 

presenciada no período dos engenhos de cana-de-açúcar evidenciando pelos 

casarios. Situa-se à 75 Km da capital, Salvador, entre as coordenadas geográfica 

12° 22’ a 12° 43’ latitude Sul e 38° 38’ a 38° 52’ longitude Oeste de Greenwich 

(Figura 5). Sua área compreende aproximadamente 493 km², na qual dividem-se em 

três distritos: Campinhos, Santo Amaro (sede) e Acupe; sua população total, 

portanto, são 57.800 habitantes, ou seja, uma densidade demográfica de 117 

hab/km²; deste universo, 36.844 habitantes vivem na cidade de Santo Amaro (IBGE, 

2010a). Isso significa que do total de habitantes, 63,7% moram na cidade. 

A história de Santo Amaro começa a partir de um pequeno povoado que 

ocupou as margens do Subaé, em 1608, sob a condição de distrito, com a 

denominação de Nossa Senhora da Purificação e Santo Amaro. Em 1727 o distrito 

foi elevado à categoria de Vila, mantendo a mesma denominação. Entretanto, em 

1837 Santo Amaro foi elevado a categoria de cidade, pela Lei Provincial n° 43, de 

1837 (IBGE, 1958). 

O município tem o nome de origem religiosa, no qual, segundo IBGE (1958, 

p.296), Santo Amaro é devido: “Aos monges beneditinos, aos quais foram doadas 

grandes áreas, numa das quais se localizara a cidade, e se erigia a capela, sob 

invocação de Santo Amaro, orago pertencente à sua Ordem”. 

 

 3.1.1  Caracterização Geoambiental 

Do ponto de vista geológico-geomorfológico, Santo Amaro compreende quatro 

unidades que originam feições e paisagens peculiares na qual retrata suas 

características e seus variados ecossistemas. Essas unidades são: i) embasamento 
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cristalino; ii) bacia sedimentar do Recôncavo; iii) depósitos fluviais indiferenciados; e, 

iv) manguezal. 

Figura 5 – Localização do município de Santo Amaro, Bahia 

 
 Elaboração: o autor, 2017. 
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O embasamento cristalino é constituído de rochas granulíticas-gnáissicas que 

originaram maciços resistentes datados do Proterozóico. A bacia sedimentar do 

Recôncavo representa um conjunto de rochas formados por depósitos sedimentares 

do Mesozóico (ESQUIVEL, 2016). Subdivide-se nos grupos: Brotas, Santo Amaro e 

Ilhas. O grupo Brotas é constituído por arenitos finos a conglomeráticos e folhelhos 

de idade Jurássica compreendidos pelas formações Sergi e Aliança. O grupo Santo 

Amaro, datado do Cretáceo, é composto por litologias que variam de folhelhos, 

siltitos e arenitos contendo intercalações finas de calcários e dolomitos que 

subdivide-se nas formações Candeias e Itaparica. O grupo Ilhas tem idade 

Cretácica, caracterizado pela formação Marfim, onde predominam arenitos finos a 

sílticos (BARBOSA E DOMINGUEZ, 1996). A evolução geológica da área é marcado 

pelo aparecimento de sedimentos do grupo Santo Amaro, por volta de 145 milhões 

de anos atrás sobre sedimentos do grupo Brotas; na região, formou-se um profundo 

lago onde foram acumulados lamas ricas em matérias orgânica e sedimentos do 

grupo Ilhas (DOMINGUEZ E BITTENCOURT, 2009). 

Os depósitos fluviais indiferenciados são depósitos fluviais arenosos e areno-

argilosos que ocorrem no fundo dos vales escavados nas unidades do 

embasamento cristalino e domínios do Jurássico e Cretáceo (ESQUIVEL, 2016). 

O manguezal é um ecossistema conhecido como um berçário ecológico, onde 

vivem inúmeras espécies (vegetais e animais) e estes se interagem de tal forma, 

caracterizando o manguezal um ecossistema peculiar. Schaeffer-Novelli (1995) 

define o manguezal como um ambiente costeiro, de depósito sedimentar, matéria 

orgânica (turfa), lodoso e de baixo teor de oxigênio, onde ocorre transição entre os 

ambientes terrestre e marinho. É característico de regiões tropicais, está sujeito ao 

regime das marés, constitui-se por espécies vegetais lenhosas e plantas halófilas 

(típicas de áreas salinas), apresenta condições singulares para alimentação, 

proteção, reprodução de muitas espécies animais e sua distribuição depende da 

tolerância da espécie com o grau de salinidade do mangue (SHAEFFER-NOVELLI, 

1995). 
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3.2  A CIDADE E O URBANO DE SANTO AMARO 

Institucionalmente, cidade é toda sede de município, independente de suas 

características, e caso este município possua mais de 20 mil habitantes, dos quais 

80% da população reside em ambiente urbano, o Estatuto da Cidade exige a 

confecção do Plano Diretor. A cidade é definida como objeto delimitado com objetivo 

de implantar uma Política Nacional de Desenvolvimento Urbano4 (RODRIGUES, 

2007). 

Entretanto, para Spósito (2012) a noção de cidade vai além da que foi vista, 

para autora, não é possível conceber cidade como unidade espacial, pois não há 

delimitações, tendo em vista que articulações extrapolam limites. As articulações 

entre urbano e rural, entre cidade e campo e entre outras cidades se imbricam, 

sobrepõem-se em múltiplas escalas. Tem de aceitar que a cidade não pode ser 

pensada em si, todavia, pensada como espaço aberto em formas e fluxos, do ponto 

de vista objetivo e subjetivo e sob o olhar concreto e abstrato.  

Para as autoras, cidade e urbano não correspondem mais aos limites das 

sedes dos municípios, devido a dinâmica de fluxos de comunicações e das 

articulações das relações econômicas, sociais e políticas. Para entendermos melhor 

esta colocação é necessário compreender a priori o conceito de urbano e assimilar 

que na cidade concentram atividades políticas-administrativas, atividades do setor 

secundário e terciário, edificações urbanas e possui uma forma espacial e local onde 

há circulação, produção, consumo de bens e serviços. O urbano refere-se ao 

processo de industrialização/urbanização, um modo de vida que a população pratica 

na cidade; sendo assim, este processo deve ser entendido como transformações 

territoriais, sociais, políticas e econômicas (LEFEBVRE, 1999; RODRIGUES, 2007). 

Os estudos de cidades médias ganham força devido ao desenvolvimento dos 

estudos metropolitanos, no sentido que cidades médias e pequenas seriam cidades 

que não se encaixa no contexto das metrópoles. Cidades médias possuem 

importância, articulação hierárquica perante outras cidades menores e diversidades 

no comércio e serviços. Entretanto, a discussão a cerca do tema de cidades médias 

e pequenas está pautada no contexto teórico-epistemológico do termo. Pois, devido 

a desigualdade brasileira é notório perceber que uma cidade média e pequena 

4   A representação das cidades nos moldes dos planos, como foi destacado por Lefebvre (1999), sob 
o olhar ideal, realista, vista do “alto”, com objetivos definidos.  
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nordestina é totalmente diferente de uma cidade média e pequena localizada no 

sudeste brasileiro. Questões como essa são trabalhadas por autores como Marcelo 

Lopes de Souza, Doralice Maia, Maria Encarnação Spósito, Arlete Rodrigues, dentre 

outros. 

Uma cidade média e pequena localizada na Bahia tende a não possuir 

infraestrutura, dinâmica, comércio e serviços tão diversificados quanto uma cidade 

em São Paulo. Para efeito de visualização e comparação, vejamos o município de 

Santo Amaro - BA (57.800 habitantes) e Batatais – SP (56.476 habitantes). Segundo 

IBGE (2010b), o Índice de Desenvolvimento Urbano Municipal (IDHM) de Santo 

Amaro foi 0,646, enquanto Batatais obteve uma pontuação de 0,761. Ainda segundo 

o IBGE (2014) o Produto Interno Bruto – PIB – municipal (a preços correntes) de 

Santo Amaro foi 647.399.000 reais, refletindo em um PIB per capita de 10.516 

reais/hab. Por conseguinte, Batatais, possui um PIB de 1.454.714.000 reais, 

correspondendo a um PIB per capita de 24.193 reais/hab, em outras palavras, o 

município de Batatais arrecada mais que o dobro de Santo Amaro, evidenciando 

uma lógica totalmente desigual. 

A noção de cidade média adotada por Maia (2010) corresponde: 

às cidades que apresentam uma concentração e centralização 
econômicas expressivas, provocadas pela confluência do sistema de 
transporte, podendo ser reconfiguradas pela incorporação de novas 
atividades do setor agropecuário que, por sua vez, redefinem a 
indústria, comércio e os serviços (MAIA, 2010, p.23). 

Visto isso, embora seja considerada cidade pequena5, Santo Amaro se adéqua 

perfeitamente em algumas características desta citação, pois, tratando-se da 

realidade baiana, o mesmo, está inserido num intenso contexto urbano localizado no 

Recôncavo baiano, na qual possui forte relação com o rural, na produção de 

hortaliças e feijão, cana-de-açúcar, bambu, mandioca, banana e cacau, que são 

comercializados nas feiras da cidade de Santo Amaro, além de diversos outros 

produtos vindo de outros municípios. Santo Amaro cumpre muito bem o papel de 

confluência no sistema de transporte por onde se encontra a rodovia BR-420, BA-

084 e uma ferrovia; possui diversas atividades no setor industrial, principalmente no 

5   De 417 cidades baianas, DIAS e VIDAL (2012) consideram apenas 23 cidades médias: Feira de 
Santana, Vitória da Conquista, Itabuna, Juazeiro, Ilhéus e Barreiras, como capitais regionais; Jequié, 
Teixeira de Freitas, Alagoinhas, Eunápolis, Paulo Afonso, Santo Antônio de Jesus, Valença, Irecê, 
Guanambi, Senhor do Bomfim, Cruz das Almas, Itaberaba, Jacobina, Brumado, Bom Jesus da Lapa, 
Seabra e Ribeira do Pombal como centros sub-regionais.   
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setor de papel e celulose oriundo do bambu que são facilmente escoados pela 

proximidade com a BR-324. Além do mais, possui influência de intermediação entre 

cidades menores com cidades maiores, como podemos destacar: Salvador e sua 

região metropolitana, Feira de Santana e Cruz das Almas. Segundo Agência 

Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transporte e 

Comunicações da Bahia (AGERBA, 2017) algumas linhas de ônibus intermunicipais 

que ligam a capital baiana até outras cidades pequenas realizam uma parada na 

rodoviária de Santo Amaro; é o caso de cidades como: Maragogipe, Muritiba, 

Cabaceiras do Paraguaçu, Saubara, São Félix, Valença e Amargosa. 

O Índice de Performance Econômico (IPE) e Índice de Performance Social 

(IPS) são indicadores que mensuram a capacidade dos municípios em atender as 

necessidades de serviços básicos da população. As variáveis destes indicadores 

expressam as disponibilidades de recursos e seu impacto na realidade social. A 

metodologia de cálculo envolve uma série de variáveis econômicas e sociais, onde 

foi adotada uma escala média de 5000 para os municípios baianos, evitando a 

superposição dos índices (SEI, 2014). Desta forma, o IPE leva em consideração as 

seguintes variáveis: i) índice de infraestrutura; ii) índice do produto municipal; iii) 

índice de corrente de comércio exterior; e iv) índice de independência fiscal. O IPS, 

por sua vez, é composto pelos seguintes subíndices: a) índice do nível de Saúde; b) 

índice do nível de Educação; c) índice da oferta de serviços básicos; e d) índice do 

mercado de trabalho (SEI, 2014). Diante do exposto, o município de Santo Amaro 

está acima da média e ocupa 67° posição para o IPS (com pontuação de 5033,74) e 

77° posição para IPE (com pontuação de 5021,94), entre os 417 municípios baianos. 

O crescimento urbano produziu as cidades populares sob uma lógica da 

necessidade que vai cada vez mais se transformando numa ação concreta, ou seja, 

uma ocupação popular na forma dominante de acesso dos pobres a terras urbanas, 

com consolidação de ocupação/autoconstrução/auto-urbanização, manifestando-se 

socialmente pelo mercado informal de solo (ABRAMO, 2007). Essa lógica da 

necessidade salientada por Abramo (2007) é perversa e acarreta à populações 

menos favorecidas ocuparem e conviverem em áreas com grandes riscos. Em Santo 

Amaro, por exemplo, há bairros de baixa renda que constantemente são 

influenciados pelas inundações, ora, aqueles residentes têm noção das frequentes 

ocorrências das inundações, mas o que prevalece é a necessidade. Entretanto, 
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“fecha-se os olhos” para áreas como estes bairros, pois são regidos pelo mercado 

informal descrito por Abramo (2007), onde no mercado informal há irregularidades 

de natureza tributário, de titulação, normas urbanísticas e construtivas, contrato de 

compra, venda e locação, dentre outros. O que significa que qualquer conflito não 

pode ser resolvido pelo aspecto legal, a lógica da necessidade que ditam as regras 

do comportamento e tomada de decisões das populações submetidas a estas 

condições. 

 

3.3  BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SUBAÉ 

A bacia hidrográfica do rio Subaé (BHRS) localiza-se entre as coordenadas 

geográficas 12o 15’ 00’’ e 12o 40’ 00’’ de latitude Sul e 38o 45’ 00’’ e 39o 00’ 00’’ de 

longitude a Oeste de Greenwich, compreende parcialmente os municípios de Amélia 

Rodrigues, Conceição do Jacuípe, Feira de Santana, Santo Amaro, São Francisco 

do Conde, São Gonçalo dos Campos e São Sebastião do Passé, no Recôncavo 

Baiano, possuindo uma área de 651 km². As nascentes localizam-se principalmente 

no município de Feira de Santana e sua desembocadura na Baía de Todos-os-

Santos. O centro urbano de Santo Amaro está totalmente inserido na BHRS, 

localizado à jusante do rio Subaé. 

Os aspectos físicos da BHRS – litologia, relevo, clima, hidrografia, solos e 

vegetação, compõem uma diversidade paisagística ímpar. As unidades litológicas 

variam do Arqueano ao Quaternário. As rochas datadas do Arqueano pertencem ao 

Complexo Santa-Luz e são constituídas predominantemente por gnaisse, mármore, 

ortognaisse, metagabro e migmatito. Predominam na bacia as rochas sedimentares 

do mesozóico (domínios jurocretácico) e cenozóico (terciário e quarternário) 

pertencentes aos Grupos Brotas, Ilhas e Santo Amaro. A Formação Barreiras6 

datadas do período terciário, ocorrem sob forma de tabuleiros ligeiramente 

inclinados em direção a costa, que localizam-se discordantemente sobre rochas das 

bacias sedimentares mesozoicas e do embasamento cristalino. Composto de areias 

finas a grossas, argilas e arenitos. Os sedimentos do Quaternário são encontrados 

6  Embora BARBOSA E DOMINGUEZ (1996) tenha utilizado o termo Grupo Barreiras, ROSSETTI E 
DOMINGUEZ (2012) mencionam que ainda não há detalhamento estratigráfico adequado sobre a 
complexidade do Barreiras que justifique categorizá-lo em grupo, mantendo-se então, como unidade 
de Formação.  
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na foz do rio Subaé, de origem fluvial e fluviomarinho ricos em matéria orgânica 

(BARBOSA E DOMINGUEZ, 1996). 

No tocante a geomorfologia, na BHRS compreendem quatro unidades, com 

altitudes que variam de 0 a 200m: i) Pediplano Sertanejo sobre o embasamento 

cristalino; ii) a bacia Sedimentar Recôncavo-Tucano; iii) os Planaltos Rebaixados - 

pré-litorâneo e; iv) as Planícies Litorâneas formadas por sedimentos quaternários 

arenosos, sílticos e lamosos, segundo a CEPLAB (1980). O primeiro, Pediplano 

Sertanejo sobreposto do embasamento cristalino é constituído por maciços 

resistentes originados de rochas granulíticas-gnáissicas (ESQUIVEL, 2016). A 

segunda unidade é caracterizada pelo Tabuleiro do Recôncavo, no qual apresenta-

se retalhado em interflúvios pequeno, marcado por relevos dissecados em lombas e 

colinas tabulares de litologias jurocretácicas. A unidade dos Planaltos Rebaixados 

possui relevos tabulares com feições uniformes, bem dissecadas de morros de 

vertentes convexas sobre atuação de modelado de aplanamento. A quarta unidade 

geomorfológica, das Planícies Litorâneas, englobam modelados de origem marinha 

e fluviomarinha que caracterizam a evolução do litoral e dos cursos do rio; são 

depósitos sedimentares lamosos que originaram manguezais.  

Quanto aos tipos de solos destacam-se os Argissolos Vermelho-Amarelo 

distrófico, o Vertissolo, conhecido localmente como massapê – solos argilosos a 

muito argilosos, os Latossolos Amarelo distrófico bem intemperizados, os Neossolos 

Quartzarênicos (BRASIL, RADAMBRASIL, 1981) e o solo Glei Tiomórfico composto 

por altos teores de enxofre e o pH reduzido quando seco (RESENDE et al. 2002), 

também, denominado de Indiscriminados de Mangue com ocorrência no baixo curso 

do rio Subaé. 

Referente às principais formações vegetais da BHRS, originalmente 

predominava a Mata Atlântica, constituída por floresta ombrófila densa, decíduas e 

semi-decíduas. As florestas ombrófilas são formações com árvores de médio à 

grande porte e submetidas à umidade elevada. As florestas decíduas e semi-

decíduas, possuem formações arbóreas – arbustivas com árvores de médio porte. 

Atualmente a cobertura com florestas é constituída de diversos estágios de 

regeneração. O manguezal é outra formação florestal com alta biodiversidade, 

compreende a foz do rio Subaé, nos municípios de Santo Amaro e de São Francisco 

do Conde (BORGES et al. 2014). O Manguezal é um ecossistema conhecido como 
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um berçário ecológico, onde vivem inúmeras espécies (vegetais e animais) e estes 

se interagem de tal forma, caracterizando o manguezal um ecossistema peculiar. Na 

foz do rio Subaé encontram-se espécies do gênero mangue vermelho (Rhizophora) 

e mangue branco (Laguncularia). 

A BHRS possui três tipos climáticos, segundo a classificação de Thornthwaite e 

Matther, que variam do alto curso, médio curso e baixo curso da bacia hidrográfica 

(Figura 6). O clima presente no alto curso é o subúmido a seco (C1dA’) com 

ocorrência de chuva durante o ano e estação seca de pequena duração, média 

anual de 1.000mm, com pequeno ou nenhum excedente hídrico. No médio curso, o 

clima se torna úmido a subúmido (C2dA’), caracterizado pelo pequeno excedente 

hídrico e concentração de chuvas entre o período de outono/inverno, média anual de 

1.600mm de chuva. No baixo curso, o clima é úmido (B1rA’), sem estação seca, com 

pequeno ou nenhum excedente hídrico, concentração de chuvas entre o período de 

outono/inverno, com média anual de 1.800mm de chuva. A temperatura média anual 

na BHRS varia de 24ºC a 25ºC (SEI, 1998). 

 

Figura 6 – Tipologia climática da bacia hidrográfica do rio Subaé 

 
                Fonte: SEI, 1998. 
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A respeito do uso e ocupação da terra na BHRS, foram quantificadas no nível I 

do mapeamento da Figura 7, cinco tipos de uso: i) Terra Urbana ou construída 

(7,2%); ii) Terra com Pastagem (19%); iii) Terra Agrícola (49,9%); iv) Terra Florestal 

(21,8%); e, v) Terra Úmida (2,1%) (Tabela 1). 

As áreas ocupadas por Agricultura e Pastagem compreendem 68,9% do total 

da bacia hidrográfica, e, destas, as terras com culturas de subsistência ocupam 

24,4%. No período de entressafra da cana-de-açúcar, algumas parcelas de terras 

servem de pastoreio para o gado e os dejetos produzidos pelo rebanho são 

utilizados ao solo para adubagem (BORGES et al, 2014; ARAÚJO et al, 2015). 

Verifica-se ainda que nas áreas de Terras urbanas ou construídas constituem 

apenas 7,2% da área total da BHRS, equivalente a 46 km², e as inundações ocorrem 

na sede de Santo Amaro onde são ocupadas por edificações sobrepondo a planície 

de inundação do rio Subaé. 

Tabela 1 – Quantificação dos tipos de uso e ocupação da terra da bacia do rio 
Subaé – Bahia - Brasil – 2014 (nível II) 

Tipos de Uso – Nível I Tipos de Uso – Nível II Área por km² Área na bacia (%) 

Terra Urbana ou 
Construída 

Cidade 31 4,7 

Localidade 8 1,2 
Vila 2 0,3 

Indústria 5 1 
Terra com Pastagem Pastagem 125,5 19 

Terra Agrícola 

Cana-de-açúcar 57 9,0 
Cultura de subsistência 159 24,4 
Uso misto/agropecuária 92 14 

Bambu 16 2 
Silvicultura 3 0,5 

Terra Florestal 

Floresta Ciliar 12 1,8 
Floresta ombrófila densa 29 5 
Floresta em regeneração 36,5 6,0 
Floresta ombrófila com 

cultura e pastagem 59 9,0 

Terra Úmida Manguezal e apicum 15 2,0 
Brejo 1 0,1 

Total 651.00 100,0 

    Fonte: Araújo et al. 2015. 
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     Figura 7 – Uso e ocupação da terra na bacia do rio Subaé, em nível II, 2014, Bahia 

    Fonte: Araújo et al. 2015. 
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As terras Florestais e Úmidas configuram uma área de 23,9% na bacia 

hidrográfica, representados por Florestas Ombrófilas remanecentes, secundárias ou 

em regeneração, contrapondo aos 76,1% de terras ocupadas por atividades 

agropecuárias, principalmente a substituição da cobertura natural que potencializa o 

assoreamento do rio Subaé, evidenciando que o manejo inadequado em grandes 

porções de terras agrícolas influencia e pode contribuir na frequência e magnitude 

de ocorrências de inundações, associada a outros parâmetros além dos indicies 

pluviométricos. 

Para o estudo de inundações dois parâmetros morfométricos indicam à 

susceptibilidade a ocorrência de eventos ligados ao tema, como por exemplo, o 

coeficiente de compacidade (Kc) e o fator de forma (Kf), uma vez que o primeiro está 

associado a esfericidade da bacia hidrográfica, quanto mais esférica (próxima ao 

valor de 1) maior potencial de inundação, e o segundo refere-se ao alongamento 

retangular, baixo fator de forma é menos susceptível a inundação. 

Segundo Motta (2015) o Kc encontrado na BHRS foi de 7,08 e o Kf foi 0,18. 

Portanto, infere-se que naturalmente a BHRS tem baixo potencial para inundações; 

destaca-se então, que estes fenômenos tomam proporções perigosas e até 

catastróficas devido à ocupação das margens do rio Subaé. Sendo assim, as 

ocorrências estão atreladas a um conjunto de fatores que determinam a 

potencialidade dos eventos hidrometeorológicos; refletindo um problema localizado 

e, principalmente de caráter urbano que se estabelece na cidade de Santo Amaro, 

as margens do rio Subaé. 
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4  METODOLOGIA 

Como mencionado no item 1.4, a pesquisa têm se fundamentado no nível 

descritivo e explicativo, no qual a pesquisa descritiva consiste na descrição dos 

fenômenos ou estabelecimento das relações entre variáveis, a pesquisa explicativa 

se baseia em identificar fatores que determinam o acontecimento do fenômeno (GIL, 

2008). 

A proposta para construção da base teórico-conceitual foi realizada com 

autores que trabalham a cerca de cada tema chave: Riscos, Inundações e SIG. As 

principais obras consultadas nesta pesquisa estão organizadas no Quadro 2: 

Quadro 2 – Principais referências bibliográficas de pesquisa 

TEMA TIPO AUTORES ANO 

Desastres e Risco Livro 

Veyret 2007 

Marcelino 2008 

Tominaga et al. 2009 

Kobiyama et al. 2006 

Inundações 

Livro 

Tucci e Bertoni 2003 

Tucci 2012 

Kobiyama et al. 2006 

Manual 
Técnico IPT 2007 

Tese Esquivel 2016 

Sensoriamento Remoto e 
SIG Livro 

Novo 2010 

Longley et al. 2013 
Sausen e 

Lacruz 2015 

Marcelino 2008 

Blaschke e Kux 2007 

Modelagem Hidrológica 

Livro 
Tucci 1998 

Christofoletti 2002 

Dissertação Nascimento 2017 

Manual de 
Referência USACE 2010 

     Elaboração: o Autor (2017). 
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 A busca por artigos, dissertações e teses, foi de suma importância para o 

desenvolvimento da pesquisa, para compreender autores que trabalharam com o 

tema de mapeamento, riscos, inundações, bem como, conhecer a dinâmica do local 

de estudo, neste caso, Santo Amaro, tendo em vista que as ocorrências de 

inundação estão associadas à ocupação na planície de inundação do rio Subaé.  

Vale destacar os trabalhos da USEPA (United States Environmental Protection 

Agency), USGS (United States Geological Survey) e, FEMA (Federal Emergency 

Manegement Agency) órgão subordinado ao Departamento de Segurança Nacional 

dos Estados Unidos; há de mencionar ainda, Serviço Geológico Australiano 

(Australian Geological Survey). Essas quatro agências possuem uma vasta 

informação sobre riscos à inundações, metodologias de mapeamento, 

monitoramento e mitigação dos riscos, bem como a relação da impermeabilização 

urbana proporcionando escoamento superficial em direção ao canal, atingindo cotas 

de maior altitude. Os trabalhos disponibilizados pelas Agências foram analisados, 

filtrados e serviu como arcabouço teórico-metológico de como realizar o 

mapeamento de risco à inundação que se adeque a necessidade do pesquisador e 

da área de estudo. 

Para essa pesquisa o recorte espacial compreende a zona urbana de Santo 

Amaro, o perímetro mensurado e espacialmente delimitado como urbano, 

diferenciando do meio rural. Essa diferenciação ocorreu por meio de análises de 

setores censitários do IBGE. Ressalta-se ainda, que houve a necessidade de 

caracterizar a BHRS, tendo em vista que a dinâmica e processos, refletem com 

grande influência o rio Subaé, inclusive no âmbito do perímetro urbano.  

O recorte temporal está delimitado entre o período de 1999 a 2016, haja vista a 

reativação da estação meteorológica de Santo Amaro, por meio do projeto Proclima, 

um convênio entre a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) e 

Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos do Instituto de Pesquisas 

Espaciais (CPTEC/INPE) para fins climatológicos e reativação da estação 

fluviométrica da ANA (51060100 – SUBAE II) operada pela CPRM, por meio do 

projeto da Rede Hidrometeorológica Nacional (RHN), a partir do termo de 

cooperação técnica (CPRM, 2017). O período de 17 anos é suficiente para o 

mapeamento das inundações, contendo registros fluviométricos das vazões 

máximas neste período.  
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4.1 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Este tópico consiste no detalhamento das etapas metodológicas que foram 

sistematizadas conforme o fluxograma de pesquisa (Figura 8). 

 
Figura 8 – Fluxograma de etapas de pesquisa 

:  
 Elaboração: o Autor (2017). 

 

Análise e discussão das inundações e suas implicações à população e identificação de 
medidas de prevenção e mitigação  

Mapa Síntese das áreas de risco da população à inundação na zona urbana de Santo 
Amaro - Bahia. 

Trabalho de Campo: validação da mancha de inundação, aplicação de questionários, 
registro fotográfico de áreas afetadas 

Mapeamento das manchas de inundações para os anos de 1999, 2003, 2010 e 2015 

Elaboração da Base Cartográfica e construção do Modelo Digital de Terreno (MDT) 

Modelagem Hidrodinâmica (HEC-RAS) Geração dos cartogramas socioeconômicos 
(população e renda) 

Manipulação em ambiente de Sistema de Informações Geográfia (SIG) 

Organização e sistematização das informações em banco de dados geográficos e 
alfanuméricos  

Referencial téorico-conceitual 
Definição dos recortes: Espacial e 

Temporal 
Levantamento bibliográfico e 

cartográfico 
Levantamento de dados 

hidrológicos, pluviométricos, 
censitários (2010), ortofotos (2010) 
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4.1.1  Levantamento, Organização e Sistematização de dados 

Esta etapa da pesquisa consistiu no levantamento de um referencial teórico – 

conceitual relacionado aos autores de livros, teses, dissertações que tratam e 

discutem os riscos e desastres, o sensoriamento remoto e SIG, as inundações e 

suas causas e consequências, metodologias de mapeamento das inundações, 

simulações hidrológicas e trabalhos científicos e técnicos que abordam desastres 

em ambiente urbano, visando conhecer as relações urbanas com os eventos e 

investigar as implicações das inundações na zona urbana de Santo Amaro; para 

tanto, foi necessário pesquisar autores e trabalhos a fim de conhecer profundamente 

a bacia hidrográfica do rio Subaé e a cidade de Santo Amaro. Os autores que 

discutem sensoriamento remoto e SIG subsidiou um importante arcabouço teórico e 

técnico para se apropriar adequadamente em utilizar essa ferramenta no 

desenvolvimento e otimização da pesquisa, tendo em vista a espacialização 

geográfica do fenômeno da inundação. 

Referente a bibliografia, buscou-se planos municipais, como: i) contingência 

(2012); e, ii) desenvolvimento urbano (PDDU, 2014), leis municipais, estaduais e 

federais no tocante à inundações; e, documentos históricos, fotográficos e matérias 

de jornais a fim de identificar, (re)conhecer e registrar eventos pretéritos. Em relação 

ao levantamento cartográfico houve aquisição de dados planialtimétricos e ortofotos 

que foram fornecidos pela CONDER em formato shapefile e tif, respectivamente. A 

planialtimetria compreende pontos altimétricos, curvas de níveis (equidistância de 1 

metro), rodovias, arruamentos, hidrografia e edificações. A ortofoto datada de 2010 

possui uma resolução espacial de 60 cm e abrange a Região Metropolitana de 

Salvador e Recôncavo baiano. As informações dos dados estão descritos no Quadro 

3. Vale destacar ainda, o levantamento de dados dos setores censitários e grades 

estatísticas (IBGE, 2010a), tendo em vista mensurar a quantidade de pessoas e 

domicílios atingidos pelos eventos de inundações, bem como, conhecer informações 

socioeconômicas da população. 
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Quadro 3 – Dados cartográficos utilizados 

MATERIAL FONTE RESOLUÇÃO 
ESPACIAL ESCALA QUANTIDADE 

(folhas)  DATA METADADO 

Ortofoto CONDER 60 cm   2 2010 Área MI_1958-213 e 
211 

Altimetria  CONDER 

  
1:2.000   1998 

Levantamento 
topográfico 
convencional  

Carta 
topográfica da 
sede municipal 

CONDER 

  

1:2.000 13  1998 

Referente a base 
cartográfica na área 
urbana de Santo 
Amaro 

Base 
Cartográfica 
municipal 

SANTOS, 
P. 

  
1:100.000   2015 

Dissertação de 
Mestrado em 
Geografia 

Limites 
municipais SEI 

  

1:100.000   2015 

Divisão Política-
administrativa das 
divisas 
intermunicipais do 
Estado da Bahia, 
conforme a Lei 
12.057 de 11 jan de 
2011 

Grade 
estatística IBGE 

  
    2010  Censo Demográfico 

Setores 
censitários IBGE 

  
    2010 Censo Demográfico  

Base 
cartográfica 
planialtimétrica 

CONDER 

 

1:2.000 2 2010 Área MI_1958-213 e 
211 

Ortofoto CONDER   1:2.000 13 1998   

Elaboração: o Autor (2017). 

 

4.1.2  Procedimentos Técnicos do mapeamento das inundações 

Para construção da base cartográfica desta dissertação, foram utilizadas as 

informações planimétricas (CONDER, 2010a), na escala de 1:2.000, atualizando-as 

quando necessário. Por meio dos dados altimétricos houve a construção de um 

Modelo Digital de Terreno (MDT), visualizado na Figura 9, de fundamental 

importância para viabilizar as simulações hidrológicas.  
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Figura 9 – MDT da área de estudo em Santo Amaro, Bahia 

 

  Elaboração: o Autor (2017). 

Para aplicar conceitos relacionados a modelagem hidrológica utilizou-se o 

software Hydrologic Engineering Center-River Analysis System (HEC-RAS) e a 

extensão HEC-GeoRas para o ArcGis. Este programa é livre e foi desenvolvido pelo 

Corpo de Engenharia Hidrológica do Exército dos Estados Unidos, no qual, nesta 

pesquisa, para delimitação da mancha de inundação do rio Subaé foram 

necessárias: i) informações geométricas do MDT, ii) parâmetros hidrológicos e, iii) 

condições de contorno. 

Para criar e representar a superfície do MDT em ambiente SIG foi gerado pelo 

modelo de rede triangular irregular (TIN – Triangulated Irregular Networks) por meio 

das curvas de nível com equidistância de 1 metro e 2753 pontos cotados de 

altimetria (CONDER, 2010). A TIN representa uma superfície na forma de triângulos 

contíguos que não se sobrepõem, uma TIN é uma estrutura de dados que gerencia 

informações sobre os nós que abrangem cada triângulo e os vizinhos de cada 

triângulo. Criados a partir de um conjunto de pontos com valores de coordenadas x, 

y e z; na qual cada célula da grade gerada armazena a altitude da superfície de um 

dado local (LONGLEY et al. 2013). 
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A modelagem hidrodinâmica foi executada pelos softwares HEC-RAS 4.0.1 e 

extensão do HEC-Geo-RAS utilizada em ambiente SIG, o ArcGis 10.1. No SIG foram 

traçadas 52 seções transversais com intervalos uniformes de 130 metros de 

distância e 250 metros de comprimento, obtidas do MDT; de posse das informações 

geométricas (Figura 10), os dados foram exportados para o HEC-RAS, onde foram 

realizados os procedimentos hidrológicos para simulação, como: definição da vazão, 

parâmetros e condições de contorno. Os parâmetros de entrada utilizados na 

modelagem foram a vazão média diária máxima (disponibilizada no banco de dados 

da Agência Nacional de Águas – ANA – Estação Fluviométrica 51060100 localizada 

a montante da cidade), coeficiente de rugosidade de Manning e dimensionamento 

do rio; a condição de contorno foi a declividade média do trecho do rio Subaé (0.03 

m/m). Por não existir dados medidos do evento nem monitoramento do rio no trecho 

estudado e, dessa forma, não sendo possível calibrar o modelo, o coeficiente de 

Manning foi estimado para as características da calha do rio/canal, tendo como 

referência a tabela de Chow (1959), na qual as vinte primeiras seções e as dez 

últimas foram categorizadas na classe de curso na planície, regular, sinuoso, com 

pedras e ervas, declividade e seções ineficazes (n = 0.50); dentro da cidade (22 

seções) o trecho foi enquadrado na classe de fundo de terra e taludes empedrados 

(n = 0.30). 

Figura 10 – Geometria do canal e seções transversais do trecho do rio Subaé, na 
zona urbana de Santo Amaro, Bahia 

 

  Elaboração: o Autor (2017). 
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Tendo em vista que a estação fluviométrica os dados de vazão disponibilizados 

são médias diárias e que este trabalho é uma primeira tentativa de alcançar uma 

delimitação de mancha urbana em Santo Amaro, Bahia sob um cenário crítico e 

pouco monitorado, foi considerado o regime de fluxo permanente (steady flow), onde 

a energia ao longo do canal apresentou-se conservada sob um regime de 

escoamento misto (no que se refere a relação entre velocidade e profundidade). Isso 

significa que a força da inundação foi constante em todo trecho do rio Subaé, uma 

vez que buscou-se trabalhar com as vazões máximas. Após a simulação no 

programa, o arquivo foi reexportado para o SIG ArcGis para simulação e delimitação 

da mancha de inundação. Para efeito de visualização, colocou-se como plano de 

fundo, ortofotos da área urbana de Santo Amaro (CONDER, 2010b), a fim de ter 

estimativa da dimensão da inundação. 

O mapeamento das manchas das inundações simuladas baseou-se em formas 

metodológicas para de conservação de energia oriundo de atributos do trecho do rio 

para mensuração e identificação dos riscos. Somado aos dados cartográficos 

levantados anteriormente e avaliação in loco mediante à trabalhos de campo e 

aplicação de questionários, culminou na espacialização do fenômeno das 

inundações situados no trecho do rio Subaé que está inserido na zona urbana de 

Santo Amaro/BA sob uma escala de mapeamento de 1:18.000.  

 

4.1.3  Trabalho de Campo 

Os trabalhos de campo tiveram como finalidade recuperar informações 

pretéritas à cerca das inundações, mapear a delimitação da mancha de inundação, 

identificar causas e consequências das inundações em Santo Amaro, Bahia. Para 

atingir esse objetivo foram realizadas quatro trabalhos de campos, nas datas de 10 e 

11 de abril de 2017, e, 25 e 26 de outubro de 2017. No que diz respeito à 

recuperação de informações pretéritas, foram realizadas visitas técnicas à Biblioteca 

pública Padre José Gomes Loureiro e ao órgão da Defesa Civil Municipal; e, 

aplicação de questionários aos moradores da cidade. A cerca ao mapeamento da 

delimitação da mancha de inundação aplicou-se questionários aos moradores, 

comerciantes, prestadores de serviços, domicílios e estabelecimentos comerciais. 

Por fim, para identificar as causas e consequências buscou o plano de contingência 
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e o plano diretor municipal e houve aplicação de questionário com pessoas atingidas 

pelas inundações.    

Para construção dos questionários, foi necessário superar uma questão: 

sabendo-se que embora as inundações influenciem na dinâmica da cidade de Santo 

Amaro, a mesma não atinge a todas as áreas. Nesse sentido, o intuito foi aplicar 

questionários com residentes e comerciantes de domicílios atingidos ou que seus 

setores censitários sejam limítrofes do rio Subaé. Desta forma, quando não se têm 

conhecimento preciso da distribuição geográfica de um fenômeno que pretende-se 

amostrar, Gerardi e Silva (1981) recomenda aplicar o método de Amostragem 

estratificada sistemática não alinhada. Esta proposta consiste na divisão em áreas 

angulares sobrepondo uma base cartográfica regularmente com sistema de 

coordenadas definidas. Divide-se em uma malha quadriculada com intervalos iguais 

medindo 100m x 100m, onde cada ponto consiste em um questionário, no qual foi 

gerado um universo de 80 pontos de questionários, conforme a Figura 11; vale 

ressaltar que houve pontos que foram alocados na calha do rio, portanto, em tais 

pontos, aplicou-se os questionários nos domicílios mais próximos ou pessoas 

residentes da cidade próximas aos mesmos. Faz necessário destacar que foi 

acrescentado 2 pontos de questionários na Caeeira, localizado ao extremo sul de 

Santo Amaro, para melhorar as análises e identificação da inundação neste bairro.  

O trabalho de campo realizado teve fundamental importância para coleta de 

informações a cerca da delimitação da mancha de inundação, tendo como base as 

informações espaciais da população por meio de questionários (ver anexo A); uma 

vez que perguntava-se: “a inundação atingiu este local? Se sim, até onde chegou e 

até que nível a água subiu.” Esse questionamento serviu como validação da 

modelagem da mancha de inundação realizada pelo programas (HEC-RAS e 

ArcGis) no Laboratório de Cartografia (LACAR). A partir do resultado das respostas 

da população entrevistada foi gerado o mapa da delimitação dos pontos máximos de 

inundação.  

A fim de recuperar memórias e informações específicas sobre as inundações 

que ocorreu em 1999, 2003, 2010 e 2015, buscou-se acessar o Plano de 

Contingência e PDDU (2014), tendo sido atendido pelo funcionário responsável da 

Defesa Civil do município de Santo Amaro; e, os documentos históricos, livros, 

reportagens de jornais na Biblioteca Pública Padre José Gomes Loureiro, com 
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destaque para o Livro “Isto é Santo Amaro” da autora Zilda Paim (2005), onde a 

mesma relata alguns eventos de inundações. Coletaram-se artigos e reportagem 

dos principais jornais (A Tarde e Correio da Bahia), sobretudo referente a inundação 

de 1989, bem como, outras ocorridas nos anos de 2010 e 2015.  

Este acervo permitiu retratar o histórico do fenômeno das inundações na 

tentativa de assimilar quais eram as causas e consequências naquela ocasião. Pois, 

(re)conhecer e (re)identificar as causas e consequências dos fenômenos das 

inundações à população que ocupam às margens do rio Subaé, em Santo Amaro. 
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Figura 11 – Pontos de aplicação dos 82 questionários, 2017, na cidade de Santo Amaro, Bahia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Fonte da imagem: CONDER, 2010b. 
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4.1.4  Identificação dos aspectos socioeconômicos 

As delimitações das manchas de inundação permitiram corroborar a hipótese, 

bem como, responder as questões de pesquisa. Isto porque, as delimitações 

oriundas dos mapeamentos foram rebatidas sobre os dados censitários de: i) 

Pessoas; ii) Domicílios; iii) Renda dos responsáveis por domicílios; iv) Total do 

rendimento mensal dos domicílios; e, comparadas com informações a cerca de: 

Faixa etária dos atingidos; e, taxa de não alfabetizados. Esse procedimento permitiu 

representar espacialmente a população afetada diretamente pelas inundações, 

identificando e organizando suas características sociais e econômicas, classificando 

as áreas de maiores riscos e contabilizando pessoas e domicílios que estão 

inseridos nessas áreas e submetidos aos perigos. A elaboração desta informação 

em conjunto com trabalhos de campo mostrou-se como um ponto de partida para 

identificar e discutir as implicações das inundações na população afetada, 

(re)conhecendo o comportamento da dinâmica dos eventos ocorridos em relação à 

cidade de Santo Amaro, assim como os bairros mais críticos, na tentativa de 

estabelecer um dialogo que permita atender as necessidades dos atingidos 

identificados, a fim de discutir ideias de medidas de prevenção e mitigação.  

 

4.1.5 Critério de elaboração do mapeamento de áreas de risco à inundação – 
mapa síntese 

Para realização do mapa síntese e classificação das áreas de risco foi 

necessário gerar mapas oriundos das vazões máximas contidas na série histórica, e 

determinar o Intervalo de Recorrência (IR). Para o cálculo de eventos de alta 

magnitude e baixa frequência, Christofoletti (1981), se apropria da teoria dos valores 

extremos. Este procedimento baseia-se na coleta dos máximos valores de uma série 

histórica e ordenados da maior magnitude para o menor, sendo cada valor 

representado por um número de ordem; assim feito, aplicou-se uma equação com 

finalidade de estabelecer o IR de cada evento.  

𝐼𝑅 =  𝑁+1
𝑀

 , onde                                                                                                      (4) 

N é o número total dos eventos considerados na série anual, e; 
M é o número de ordem que representa a posição do evento na série organizada. 
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Desta forma utilizando a série histórica da estação fluviométrica 51060100 

(ANA, 2017) estabeleceu-se o IR para os valores máximos anuais, dando ênfase 

aos eventos ocorrido em 1999, 2003, 2010 e 2015, proposto como objeto de estudo. 

Para determinar as áreas de risco da população à inundação foi necessário delinear 

a presença de estabelecimentos urbanos inserido na cidade de Santo Amaro, 

sobrepondo as delimitações das manchas de inundações dos eventos ocorridos, 

associando-as com os questionários e avaliando segundo as cotas altimétricas e o 

IR. Portanto, classificaram-se as áreas de risco em alto, médio e baixo, no qual o 

critério foi definido segundo a Tabela 2: 

 

Tabela 2 – Critério de avaliação das áreas de risco da população à inundação na 
zona urbana de Santo Amaro, Bahia 

Risco Considerações  

Alto Locais com cotas altimétricas de até 4m; local sujeito a mais de 1 
registro de ocorrência de inundação. IR menor ou igual a 9 anos. 

Médio 
Locais com cotas altimétricas entre os valores de 4 a 7 (8)m; local 
sujeito a pelo menos 1 registro de inundação. IR maior ou igual a 10 
anos. 

Baixo Locais de maiores cotas altimétricas, com baixo potencial de causar 
danos. Baixa ou nenhuma frequência de ocorrência de inundação.  

Fonte: Adaptado de Christofoletti, 1981. 
Elaboração: o autor (2017). 
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5  RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Com base no objetivo de avaliar as inundações do rio Subaé e as implicações 

na população que habita a zona urbana de Santo Amaro, foram gerados quatro 

mapas que delimitam a mancha de inundação dos anos de 1999, 2003, 2010 e 

2015, conforme os procedimentos metodológicos, a fim de mensurar quanti-

qualitativamente a população atingida por meio do censo demográfico do IBGE 

(2010), bem como definir as áreas de alto e baixo risco a inundação na zona urbana. 

 

5.1  HISTÓRICO DE INUNDAÇÕES NA CIDADE DE SANTO AMARO 

No que cerne aos registros pretéritos de inundações, Zilda Paim (2005), 

menciona que o primeiro registro de inundação no município de Santo Amaro, 

ocorreu em 1721, destruindo o açúcar armazenado em trapiches. A autora cita 

inundações que ocorreram nos anos de 1874, 1909, 1924, 1940, 1956, 1959, 1966. 

Segundo registros, a inundação de 1909 foi considerada a Grande Enchente, pois 

tratou-se de um acontecimento inesperado que durante dois dias de chuvas deixou 

60 famílias desabrigadas.  

A inundação do ano de 1966 causou grandes prejuízos aos comerciantes 

quando a água do rio Subaé atingiu o Mercado Municipal às 10 horas da manhã, 

atingindo os bairros do Ideal, Sacramento e no Sinimbu; o nível d’água variou de 50 

cm até um metro e meio. Os veículos de comunicação fizeram campanha para 

arrecadar donativos e medicamentos para atender os necessitados. A Escola Prado 

Valadares acolheu 17 famílias com 298 pessoas desabrigadas, o Governo do 

Estado enviou recursos e a Câmara Municipal destinou para as vitimas, em regime 

de urgência cinco mil Cruzeiros Novos para atendê-las (PAIM, 2005). 

Conforme a Tabela 3 o bairro do Bonfim e o Mercado Municipal possui uma 

frequência de ocorrência de inundações que independente da magnitude do evento 

vêm sofrendo desde o inicio do século XX e até os dias atuais. O Ideal e o Trapiche 

devido ao seu processo de ocupação mais intenso a partir da década de 1950 

quando seus moradores começam a sentir o transtorno das inundações por 

ocasionar prejuízo e perdas periodicamente.   
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Tabela 3 – Registro de histórico de inundações que tiveram maiores proporções em 
Santo Amaro, Bahia. 

Data Locais atingidos  

Junho 1909 Bonfim, Praça do Rosário, Mercado Público 

Novembro 1956 Bonfim, Maricá, Sinimbu, Ideal, Trapiche 

Maio 1966 Mercado Municipal, Praça do Rosário, rua do Imperador, 
Jericó, Sacramento, Ideal, Sinimbu 

        Fonte: PAIM, 2005. 

Conforme a Figura 12, os eventos são antigos e recorrentes, apontando os 

locais mais críticos como, por exemplo: Bonfim, Mercado Municipal, Ideal, Praça do 

Rosário, Sinimbu e Rua do Imperador, onde necessitam de intervenções 

governamentais e obras estruturantes. 

Figura 12 – Histórico de inundações em Santo Amaro, Bahia 

 
   Fonte: PAIM, 2005. 
   Elaboração: o Autor (2017). 

Além dos eventos mencionados, destaca-se dentre o histórico de inundação o 

evento ocorrido em maio de 1989 (Figura 13) que ainda está marcada na memória 

dos santo-amarenses. Moradores mais velhos mencionam que este evento foi o 
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maior que já existiu, tendo em vista que nenhuma inundação havia chegado até a 

Igreja de Nossa Senhora da Purificação.  

Certamente a inundação ocorrida em maio de 1989 foi verdadeiramente um 

desastre, segundo informações de jornais históricos do A Tarde e Correio da Bahia 

que foram consultados na Biblioteca Pública Padre José Gomes Loureiro; tal evento 

foi tão desastroso que causou trinta mil desabrigados, seis óbitos e inúmeros 

prejuízos socioeconômicos para população e cidade. Foi necessária uma 

mobilização de cooperação de todas as instâncias governamentais, do Estado, da 

Defesa Civil de Salvador, e da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste 

(SUDENE) para coordenar trabalhos na distribuição de alimentos, vacinação, 

socorro, abastecimento de água, limpeza da cidade, e abrigo as seis mil famílias 

desabrigadas. 

Figura 13 – Mosaico de fotos relacionado à inundação de 1989 ocorrida em Santo 
Amaro, Bahia 

 

 

 Fonte: CORREIO DA BAHIA, 17 mai. 1989. 

Na ocasião, diversas campanhas de solidariedade foram estabelecidas, 

principalmente no veículo da imprensa. Os movimentos que se mobilizaram em prol 

da solidariedade descaram-se a “Festa da Solidariedade”, onde ocorreram 

espetáculos beneficentes a fim de arrecadar alimentos para distribuição na cidade 

de Santo Amaro. Campanha “Ajude Santo Amaro”, “SOS Santo Amaro” entre outras 
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campanhas veiculadas à mídia na tentativa de arrecadação de insumos e alimentos 

para desabrigados. Houve inclusive, apresentação de Caetano Veloso e 

apresentação de músicos e artistas para levantar recursos. O comércio que é um 

setor expressivo em Santo Amaro foi um dos mais penalizados pela calamidade. 

Foram atingidos mais de trezentos estabelecimentos comerciais de pequeno e 

médio porte no qual a única providência tomada foi prorrogação por seis meses as 

dívidas tributarias dos contribuintes da cidade. No que tange a área da saúde, houve 

como consequência a proliferação de doenças, como leptospirose, onde tiveram 

casos decorrentes da precariedade das condições sanitárias, com acúmulo de lixo e 

entulho provenientes da inundação (A TARDE, 23 mai. 1989, 27 mai. 1989; 

CORREIO DA BAHIA, 17 mai. 1989; CURVELLO, 18 mai. 1989; JOAQUIM, 19 mai. 

1989; SCHUMANN, 11 mai. 1989; VALENTE, 17 mai. 1989; MENEZES, 19 mai. 

1989). 

 

5.2  ANÁLISE DO MAPEAMENTO DAS INUNDAÇÕES 

 Foram trabalhados quatro eventos de grande magnitude, que ocorreram nos 

anos de 1999, 2003, 2010 e 2015, na qual suas informações podem ser sintetizadas 

na seguinte Tabela 4: 

Tabela 4 – Informações das inundações de 1999, 2003, 2010 e 2015, do rio Subaé 
na zona urbana de Santo Amaro, Bahia 

Ano Vazão (m³/s)* Chuva 
(mm/dia)*** IR (anos) Área (ha) Profundidade (m) 

1999 83 - 5 65 3.7 

2003 117 82 6.75 79 4.2 

2010 125.6 101.5 9 84 4.3 

2015 189** 102.9 27 106 5 

Fonte: ANA, 2017*; CPRM, 2017**; CPTEC/INPE, 2017***.  
Elaboração: o autor, 2017. 
Nota: Os resultados referentes aos valores de Área e Profundidade foram 
extraídos da simulação hidrológica.  

As informações pluviométricas disponibilizadas pelo Proclima concernem à 

quantidade de chuva no dia do acontecimento da inundação localizada na 

cabeceiras do rio Subaé. Entretanto, ao levar em consideração o valor do dado de 
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chuva antecedente ao dia do evento, o somatório do acúmulo de dois dias seguidos 

seria de 100 mm para o ano de 2003, 123 mm em 2010 e 144 mm para o ano de 

2015, respectivamente; evidenciando que mesmo havendo perda no sistema, 

grande quantidade de chuva transformou-se em vazão na calha do rio Subaé, que 

culminou no extravasamento de suas águas para sua planície de inundação. 

 

 

5.2.1 Mapeamento da Inundação de 1999 

O evento ocorrido em dezembro de 1999 atingiu uma área da zona urbana de 

Santo Amaro na ordem de 65 hectares no qual os bairros mais afetados foram o 

Ideal e Sacramento na porção localizado ao norte, noroeste e o Trapiche localizado 

Sul, sudeste, conforme a Figura 14.  
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5.2.2 Mapeamento da Inundação de 2003 

Em 2003, segundo Jornal A Tarde (2003), o evento provocou a derrubada de 

quatro casas, deixou 100 famílias desabrigadas e uma pessoa veio à óbito, levado 

pela correnteza. Causou enormes estragos na região central na altura do Mercado 

Central e nos bairros mais periféricos Ideal e Trapiche (Figura 15). A população foi 

assistida pela Secretaria de Trabalho e Ação Social com recebimento de marmitas, 

alimentos e cestas básicas, e também pela Prefeitura e Defesa Civil, onde famílias 

foram alojadas em escolas. A Prefeitura disponibilizou R$ 5 mil para compra de 

colchões, alimentos, água e cobertores (OLIVEIRA, p. 4, 6 mai. 2003). 

 

Figura 15 – Registro histórico da inundação de 2003 em Santo Amaro, Bahia 

 
Fonte: A TARDE, 6 mai. 2003 

A inundação que aconteceu em 04 de maio de 2003, representada na Figura 

16, atingiu com grande magnitude os bairros do Ideal, Sacramento, Trapiche e Av. 

Rui Barbosa, onde o rio Subaé ultrapassou 4 metros de profundidade atingindo uma 

área de 79 hectares. 
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5.2.3 Mapeamento da Inundação de 2010 

No ano de 2010, as chuvas atingiram grande parte do Recôncavo Baiano que 

caíram nos municípios de Santo Amaro, Cachoeira, Nazaré, entre outros. Na 

ocasião famílias aguardavam serem alocadas nos conjuntos habitacionais do 

programa Minha Casa Minha Vida do Governo Federal, pois ainda ocupavam áreas 

inadequadas, vivendo com o perigo. Santo Amaro havia decretado estado de 

emergência na tentativa de receber auxílio de diversos órgãos. Moradores tiveram 

prejuízos perdendo seus utensílios domésticos (Figura 17) onde água ultrapassou 1 

metro em alguns bairros como Ideal e Bonfim, segundo moradores quando 

perguntados em trabalho de campo. 

Como pode ser visualizada na Figura 18, a modelagem permitiu constatar que 

a inundação ocorrida em 2010 na cidade de Santo Amaro com uma vazão de 125.6 

m³/s (ANA, 2017), atingiu 33.6% da população da cidade e uma considerável área 

da cidade – 84 hectares, no qual o nível d’água variou em uma profundidade de até 

4,3 metros. Essa cheia apresenta um intervalo de recorrência de 9 anos, 

considerando a série de 1990 a 2016.          

Figura 17 – Bairro do Bonfim emerso por água, atingido pela inundação de 2010, em 
Santo Amaro, Bahia 

 

 

                          Foto: Ana Patrícia, 2010. 
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5.2.4 Mapeamento da Inundação de 2015 

A mancha de inundação representada na Figura 19 ocorreu na data de 11 de 

abril de 2015. Este evento ainda está bem recente na memória dos santo-

amarenses devido sua magnitude, intensidade e prejuízos causados. Santo Amaro 

viveu um cenário desastroso decorrente de dois dias seguidos de chuva (10 e 11 de 

abril) na região do Recôncavo baiano no qual fizeram o rio Subaé e Sergi-Mirim 

transbordarem. A inundação foi proveniente do registro 144 mm de chuva nesses 

dois dias o que ocasionou uma vazão de 189 m³/s atingindo uma área de 106 

hectares. 

De acordo com reportagem do Jornal A Tarde (2015), 1.034 famílias ficaram 

desalojadas no qual os bairros mais atingidos foram Ideal, Sacramento, Trapiche, e 

o Mercado Municipal, onde segundo relatos das vitimas a água chegou a dois 

metros de altura de suas casas. Na ocasião o prefeito decretou Santo Amaro em 

situação de emergência, solicitou ao Ministério da Integração 60 milhões de reais 

para recuperar e reformar 200 casas atingidas pela inundação e outra parte do 

dinheiro seria utilizada para recuperar danos ao patrimônio público da cidade. 

Segundo o prefeito a recorrência de inundações está atrelada à falta de uma 

barragem na cabeceira do rio Subaé localizado no município de Feira de Santana 

(SOTERO, p. A4, 14 abr. 2015). Essa colocação não faz sentido, uma vez que o 

acúmulo de água não ocorre na nascente do rio Subaé, e a recorrência de 

inundações na cidade de Santo Amaro estão ligadas ao somatório de 

consequências pontuais, como por exemplo: intensidade e quantidade de chuvas, 

ocupação das margens do rio, canalização do rio Subaé na zona urbana, 

impermeabilização do solo e ineficiência do escoamento urbano. Porém, uma 

barragem à montante da BHRS poderia amenizar o fenômeno das inundações na 

medida em que houvesse um controle e monitoramento do fluxo da vazão. 

Entretanto, não resolveria completamente, isto porque, como mostra em estudo 

realizado pela CPRM (2014) o problema das inundações não envolve apenas 

aspectos físico-naturais, e sim adversidade de cunho político, administrativo, social e 

econômico. Pois, foi constatado que as áreas de maiores riscos predominam 

ocupação desordenada e irregular, falta de licenciamentos, falta de infraestrutura 

básica, ausência de políticas de controle ocupacional, falta de fiscalização, descarte 

de resíduos no rio e nas margens, que compõe um arcabouço de problemas. 
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5.3  O CASO DOS PRINCIPAIS BAIRROS ATINGIDOS EM SANTO AMARO 

Ao sobrepor a delimitação das manchas de inundações com as informações do 

banco de dados da Grade Estatística do Censo Demográfico de 2010 do IBGE 

(2010a), compreende que todas impactaram as mesmas células da Grade 

Estatística, correspondendo 12.382 habitantes e 2.747 domicílios, demonstrando 

prejuízos e perdas de caráter social e econômico para 33% da população residente. 

Justifica-se a utilização da Grade Estatística, tendo em vista que a 

concentração da mancha urbana não corresponde com a delimitação dos setores 

censitários, podendo ocasionar resultados incoerentes no que tange a  densidade 

demográfica e distribuição espacial 7das manchas de inundação no que cerne a uma 

estimativa mais precisa da população atingida.  

Segundo moradores dos bairros atingidos, suas casas ficam emersas por água, 

chegando a perder praticamente todo material doméstico. Comerciantes localizados 

no Mercado Municipal ressaltam que as inundações dão prejuízos entorno de 70% 

em perdas de mercadorias. Foi confirmado em trabalho de campo que os bairros 

mais críticos atingidos pelas inundações são: Ideal, Caeira, Trapiche, Centro e 

Bonfim (travessa das viúvas). 

Segundo os moradores da cidade de Santo Amaro é unanime afirmar que a 

inundação ocorrida em 1989 foi a mais desastrosa nos últimos 70 anos, pois 

segundo eles, nenhuma outra inundação chegou até a Praça da Igreja da 

Purificação e causou tanto prejuízo quanto a referida inundação. 

Com base nas informações oriundas dos moradores coletados em trabalho de 

campo foi constatado que no bairro do Bonfim as inundações ocorreram em 2010 e 

2015 pelo acréscimo de vários fatores (Ilustrado na Figura 20 e 21), são eles:  

• Cheia do rio Sergi-mirim; 

• Construção de casas do Programa institucional de habitação: Minha 

Casa Minha Vida; 

• Represamento do Sergi-mirim perante ao rio Subaé. 

7   A diferença entre a contagem da população atingida entre Grade Estatística X Setores Censitários 
do IBGE (2010a) foi de 1.621 habitantes. A contagem dos atingidos segundo os setores censitários 
foi de 14.003 pessoas (IBGE, 2010a). 
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A construção das casas do programa do governo federal teve início em 2008 e 

estabeleceu-se as margens esquerda da jusante do rio Sergi-mirim – afluente da 

margem direita do rio Subaé. Segundo os moradores, foram instaladas pelo menos 

três manilhas de alto calibre para escoamento de fluídos que deságuam no Sergi-

mirim. Quando o mesmo enche naturalmente acrescido de grandes descargas 

líquidas e quando as águas são represadas pelo rio Subaé por falta de força 

cinética, ocupam suas planícies de inundação e extravasam inundando o bairro do 

Bonfim, principalmente a Travessa das Viúvas.  

Figura 20 – Localidade do Bonfim no qual o rio Serji-mirim flui no centro entre a 
travessa das viúvas e as casas do programa institucional 

 

Foto: o Autor (2017). 

Figura 21– Confluência do rio Sergi-mirim com o Subaé, no bairro do Bonfim 

 
                         Elaboração: o Autor (2017). 

Casas do programa 
Minha Casa Minha Vida 

Travessa das 
Viúvas 

Rio Sergi-mirim 
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No evento desastroso de 2010, o Jornal A Tarde publicou uma matéria que a 

população localizada no Recôncavo Baiano (inclusive Santo Amaro) ainda não 

haviam sido contemplados pelos programas de habitações, convivendo em situação 

de perigo de deslizamento e inundações, ocupando encostas e mangues (PITA, A7, 

19 abr. 2010). 

O bairro Trapiche possui diversos fatores que o torna um bairro de alto – médio 

risco à inundação. Está localizado em cotas mais baixas que variam entre 2 -3 

metros de elevação aproximando-se da foz do rio Subaé, onde sua área está fora da 

área da canalização do rio havendo, portanto, um natural espraiamento das águas 

do rio Subaé e onde a ocupação do bairro se estabeleceu às margens do rio, 

potencializando a situação de perigo (Figura 22). Segundo CPRM (2014) há 

problemas de macrodrenagem agravado pela influência de maré, bem como, 

ausência de drenagem superficial que quando existem, são ineficientes.  

Figura 22 – Ocupação nas margens do rio Subaé no bairro do trapiche, Santo Amaro, 
Bahia 

 
                        Fonte: CPRM, 2014. 

No bairro da Caeeira (Figura 23) as cotas altimétricas são ainda menores, com 

2 metros de elevação e ocorrem os mesmos processos que no Trapiche, 

acrescentando problemas com descarte de resíduos sólidos e líquidos tornando as 

condições de risco de proliferação de doenças ainda maiores (CPRM, 2014). 

Figura 23 – Ocupação no bairro da Caeeira próximo à margem do rio Subaé 

 
                         Foto: o Autor (2017). 
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Nos últimos anos, o bairro Ideal tornou-se um dos bairros mais críticos 

atingidos pelas inundações. Sua ocupação ocorreu intensamente na década de 

1980, onde invadiram e estabeleceram-se as margens do meandro do rio Subaé. 

Tendo em vista o trabalho elaborado por Santos (2012), pode ser visualizado por 

meio do mosaico das fotografias aéreas (CBPM, 1960), em escala 1: 25.000 que na 

década de 1960 a ocupação do bairro Ideal ainda era incipiente e não tão próxima 

às margens do rio Subaé (Figura 24). 

Figura 24 – Identificação do bairro Ideal, na cidade de Santo Amaro, Bahia 

 

     Fonte: (a) CBPM, 1960 apud SANTOS (2012); (b) CONDER, 2010. 

Este trecho do rio Subaé é alimentado pelo Sergi-mirim recebendo todo seu 

aporte de vazão, causando alto risco de inundação quando ocorre aumento no 

volume do rio, superando 50 cm de lâmina d’água nas casas do bairro Ideal. Sua 

infraestrutura urbana é precária além de possuir uma drenagem superficial, rede de 

esgotamento ineficiente observando lançamento de resíduos direto ao leito do rio, 

bem como, crônico assoreamento no rio (CPRM, 2014). Para o bairro, o órgão 

sugere obras de melhoria de infraestrutura com sistema eficiente de escoamento 

pluvial, implantação de políticas de controle urbano, implantação de sistema de 

alerta e elaborar um projeto de macrodrenagem.  

Atualmente, a prefeitura têm tomado consciência e ações que tangem o trecho 

do bairro Ideal. Têm-se feito obras de cunho estrutural realizando dragagem, na 

tentativa de retirar o material sedimentar do rio para aprofundar o leito, bem como 

alargando suas margens, como mostra as Figuras 25 e 26, e em alguns locais 

pontuais houve desvio da calha do rio.  

(a) (b) 
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Figura 25 – Obra de dragagem no bairro Ideal, Santo Amaro, Bahia 

 

Foto: o Autor (2017). 

 

Figura 26 – Alargamento das margens do Subaé em trecho do bairro Ideal, Santo 
Amaro, Bahia 

 

Foto: o Autor (2017). 

 



69 
 

5.4  PERFIL SOCIOECONÔMICO DA POPULAÇÃO ATINGIDA 

A cidade de Santo Amaro possui em 2010 uma população de 36.844 

habitantes distribuídos em 60 setores censitários, destes, 23 setores contendo 

14.003 pessoas foram atingidos pelas inundações estudadas de 2010 e 2015. A 

Figura 27 representa o tema social e o tema econômico. Em geral, os locais mais 

populosos são aqueles que possuem risco à inundação e consequentemente possui 

menor rendimento mensal. Os setores que variam entre 843 a 1066 habitantes, 

localizam-se em bairros como Ideal, Sacramento e Caeeira; e, o valor do rendimento 

mensal das pessoas responsáveis por domicílios dessas localidades são menores 

que um salário mínimo (R$ 510,00). 

Figura 27 – Relação população versus renda por setor censitário na cidade de Santo 
Amaro, Bahia, em 2010 

 
  Fonte: Censo Demográfico, IBGE, 2010. 
  Elaboração: o Autor (2017). 

Em termos populacionais, dos 14.003 pessoas residentes8, em média 23% 

destes são jovens, 65% adulto e 12% idosos (Tabela 5). Neste trabalho 

consideraram-se como jovens indivíduos até 14 anos de idade; adultos estão entre 

15 e 64 anos e, idosos acima de 65 anos, segundo Coelho (2009) que analisou a 

dinâmica da população baiana distinguindo os grupos etários em três.  

 

 

8   Esse resultado refere-se a contabilização dos setores censitários, evidenciando um resultado 
diferente quando foi utilizado a Grade Estatística do IBGE devido ao tamanho da área das células. 

Caeeira Caeeira 
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Tabela 5 - População por faixa etária, em 2010, atingidas pela 
inundação do rio Subaé em Santo Amaro, Bahia 

Faixa Etária N° absoluto % 

Jovens 3221 23 

Adultos 9102 65 
Idosos 1680 12 

Total 14003 100 

             Fonte: Censo Demográfico, IBGE, 2010. 
             Elaboração: o Autor (2017). 

Desta população total que foi atingida (14.003 habitantes), em média, 85% das 

pessoas acima de 5 anos são alfabetizadas. Os setores mais críticos localizam-se 

na região do bairro do Trapiche e da Caeeira9, onde a taxa de analfabetismo chegou 

a 23.5% e 31.71%, respectivamente. Conforme a Figura 28 os setores censitários 

correspondentes a estes bairros estão muito acima da média do município de Santo 

Amaro que corresponde 13.83%, da Bahia (17.52%), inclusive da região Nordeste 

(19.82%). Vale ressaltar ainda que dos 23 setores atingidos pelas inundações, onze 

estão acima da média municipal evidenciando uma precariedade educacional das 

pessoas residentes em áreas de risco. 

Figura 28 – Índices de taxa de analfabetismo em 2010 

 
                      Fonte: Censo Demográfico de 2010. In: IBGE, Sidra: sistema IBGE de 
recuperação automática. Rio de Janeiro, 2017. tab 1379. 

9   Para analise de dados referente a alfabetização e renda da região do bairro Trapiche e Caeeira 
foram considerados a média de dois setores censitários, no qual o final de seus códigos são: 17 e 18; 
e, 35 e 65, respectivamente.  
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Em comparação com a renda, estes dois bairros (Trapiche e Caeeira) 

continuam em situação precária, pois, são aqueles em que o valor do rendimento 

médio mensal das Pessoas Responsáveis é abaixo de um salário mínimo, que na 

ocasião do censo demográfico (IBGE, 2010), era equivalente a renda monetária de 

R$ 510,00. Essa informação pode ser corroborada ao analisar os dados de 

Rendimento nominal mensal dos Domicílios e Renda por Pessoa. No Trapiche, o 

total do Rendimento dos domicílios é de 85.278,00 mil reais, no qual 

aproximadamente 60 pessoas responsáveis tem um rendimento de menos ou igual à 

1 salário mínimo. Na Caeeira, os números parecem expressar um resultado 

diferente, pois, o Total do Rendimento mensal dos Domicílios ficam na ordem de 

129.149,50 mil reais. Isso é justificado pela superpopulação do setor censitário, mas 

o cenário continua tão precário quanto ao Trapiche, tendo em vista que 140 Pessoas 

Responsáveis tem um rendimento de menor ou igual a 1 salário mínimo. O bairro da 

Caeeira, principalmente, possui é carente de infraestrutura e instalações urbanas, 

como por exemplo, ineficiência de esgotamento sanitário. Ali, residem 

majoritariamente pessoas que tem como principal atividade econômica a pesca da 

foz do rio Subaé e do manguezal. Segundo resultado da pesquisa de campo, a 

produção tem sido baixa ao longo dos últimos anos devido a demasiada poluição no 

rio e no manguezal.  

A Tabela (Anexo B) possui as principais características sociais e econômicas a 

cerca dos23 setores censitários atingidos pelas inundações na cidade de Santo 

Amaro, Bahia. 

 

5.5  ANÁLISE E MAPEAMENTO DOS QUESTIONÁRIOS 

A aplicação e o resultado dos questionários culminaram em uma das etapas 

mais importante da pesquisa que necessita destaque, isto porque, por meio deste foi 

possível estimar uma mancha de inundação entre os pontos 1 a 82 pesquisado e 

construído por meio da malha de 100m x 100m (ver página 58). A partir da resposta 

daprópria população local registrou-se naquele determinado ponto se houve ou não 

influencia do rio Subaé em situações de cheia e/ou inundação, principalmente as 

ocorridas em 1999, 2003, 2010 e 2015. A delimitação da mancha de inundação 

conforme aplicação dos questionários pode ser visualizada na Figura 29, tal mancha 

representa uma área de 64 hectares.  
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A área de aplicação dos questionários obedeceu um critério de está inserido 

em área de edificações residencial ou comercial, na tentativa de sempre buscar 

pessoas que possuem conhecimento sobre as inundações na cidade, a fim de evitar 

pessoas de passagem ou não moradores. Sendo assim, as manchas que foram 

modeladas de acordo com a vazão sobre um trecho do rio se diferenciam da obtida 

em trabalho de campo, pois, em alguns locais pontuais não havia necessidade de 

realizar questionário devido ausência de população. 

Dos entrevistados, 100% acreditam que as inundações são um problema e um 

perigo para Santo Amaro, Bahia, entretanto, apenas 28% justificou o porquê é um 

problema e, deste universo, mais da metade justificaram ao fato de perderem seus 

bens materiais e utensílios domésticos, seguido da justificativa em que os habitantes 

ficam desabrigados expostos à uma situação vulnerável, dependendo de ações 

governamentais para recompor as perdas. 

Na pergunta sobre o compromisso da Prefeitura ou a Defesa Civil para com a 

população atingida pelas inundações, se existe algum tipo de ajuda ou auxílio; 25% 

dos entrevistados não responderam, aos que responderam (75%), 38% 

mencionaram que o governo doa medicamentos, roupas, colchões, cobertores e 

alimento; 29% disseram que desconhece qualquer tipo de ajuda e, por fim, 25% 

responderam apenas que a população é direcionada para escolas, seguido de 

outras respostas como limpeza do rio Subaé e doação de material de construção. 

Na tentativa de aprofundar conhecimentos sobre as causas das inundações foi 

perguntado para população porque o rio Subaé inunda e se existe alguma obra para 

minimizar os efeitos da inundação. Dos entrevistados, 34% não quiseram ou 

souberam responder, 33% atribuíram às inundações ao acúmulo de resíduos sólidos 

e líquidos na calha do rio Subaé na maioria provenientes do Mercado Municipal, 

relatam a população; 15% identificou que as inundações do rio Subaé são 

provocadas pela cheia do rio Sergi-mirim, principal afluente da margem direita, que 

deságua no rio Subaé ocasionando grande acúmulo de água. 12% dos entrevistados 

argumentam que as inundações são causadas por conta dos efeitos de Maré e, 6% 

disseram que a causa é devido a quantidade de chuva nas nascentes (Figura 30). 

 À respeito sobre a realização de alguma obra para resolver as questões 

referente as inundações, 31% dos entrevistados não quiseram responder, 10% 

disseram que não existe/existiu obras, entretanto, a maioria dos entrevistados (44%) 
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mencionaram que há limpeza da calha do rio, retirando todo material residual, na 

tentativa de não haver obstrução do fluxo de água. 

Figura 30 – Questionário acerca das causas das inundações em Santo Amaro, Bahia 

 

         Elaboração: o Autor (2017). 

Por fim, 12% atribuiu sua resposta à obra de dragagem, escavando o fundo do 

leito do rio, e retirando o material nas margens, tornando em locais ainda não 

canalizados o rio um pouco mais largo. Referente aos estabelecimentos que sofrem 

prejuízos, respostas em 100% dos entrevistados, afirmaram que os prejuízos 

atingem o comércio, residências, escolas e feiras. Essa resposta corrobora com a 

hipótese que as inundações quando ocorrem interferem em toda dinâmica da cidade 

de Santo Amaro, de forma direta e indireta, pois mesmo locais que não são 

atingidos, como escolas, por exemplo, servem como ponto de apoio e suporte para 

auxílio e assistência aos atingidos. 
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5.6  MAPA SÍNTESE: RISCO DA POPULAÇÃO À INUNDAÇÃO 

 As informações oriundas dos questionários aplicados à população em trabalho 

de campo somado às outras modelagens e ao critério de Intervalo de Recorrência 

(IR), adaptado de Chirstofoletti (1981), para altas magnitudes e baixas frequências, 

utilizadas nesse trabalho desenvolveu-se a construção dos polígonos de áreas de 

risco da população à inundação, ressalvando que o risco está atrelado a população 

que vive na área urbana de Santo Amaro. 

Classificou-se o risco10 à inundação em três classes: alto, médio e baixo risco à 

inundação de acordo com as áreas atingidas pelo rio Subaé. O risco alto 

compreende uma área de 38 hectares onde predominam as áreas próximas às 

margens do rio Subaé, variando em média entre 10 a 50m de distância da margem 

do rio na porção canalizada da cidade, e chegando até 125 metros de distância da 

margem do rio na região do Trapiche. O médio risco consta uma área de 57.6 

hectares e compreende aos bairros mais atingidos como: Ideal, Sacramento, Bonfim, 

o centro da cidade, Trapiche e Caeeira, onde há grandes proporções quando há 

grandes magnitudes influenciadas por intervalos maiores. Baixo risco são áreas que 

não possuem registros de inundação localizados em cotas altimétricas maiores 

(acima de 10 metros), onde caracteriza-se praticamente pelo restante da zona 

urbana de Santo Amaro, possui uma área de 260.2 hectares, conforme Figura 31. 

 

 

 

10  A classificação de risco à inundação está associada ao perigo que a possui em ser atingida por 
evento hidrometeorológico.  
Há limitação quanto à estimativa da quantidade de pessoas em cada classe de risco devido aos 
setores censitários e grade estatística possuírem uma espacialização abrangente que não permite a 
contabilização precisa da população de cada classe.   
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5.7  MEDIDAS PREVENTIVAS EM ÁREAS DE RISCO 

A Lei 12.608, de 10 de Abril de 2012, institui a Política Nacional de Proteção e 

Defesa Civil e dispõe acerca do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, no 

qual estabelece competências à União, Estados e Municípios adotarem medidas de 

prevenção e mitigação a fim de reduzir riscos à desastres. Essa política tem no seu 

âmago da discussão diretrizes sobre a articulação entre as esferas federativas, 

planejar pesquisas e estudos sobre riscos, adotar a bacia hidrográfica como unidade 

sistêmica de ações de prevenção. Sendo assim, no art. 5°, discute sobre os 

objetivos da Política na Nacional de Proteção e Defesa Civil: 

I - reduzir os riscos de desastres;  
II - prestar socorro e assistência às populações atingidas por 
desastres;  
III - recuperar as áreas afetadas por desastres;  
IV - incorporar a redução do risco de desastre e as ações de 
proteção e defesa civil entre os elementos da gestão territorial e do 
planejamento das políticas setoriais;  
V - promover a continuidade das ações de proteção e defesa civil;  
VI - estimular o desenvolvimento de cidades resilientes e os 
processos sustentáveis de urbanização; 
 VII - promover a identificação e avaliação das ameaças, 
suscetibilidades e vulnerabilidades a desastres, de modo a evitar ou 
reduzir sua ocorrência; 
 VIII - monitorar os eventos meteorológicos, hidrológicos, geológicos, 
biológicos, nucleares, químicos e outros potencialmente causadores 
de desastres; 
 IX - produzir alertas antecipados sobre a possibilidade de ocorrência 
de desastres naturais; 
 X - estimular o ordenamento da ocupação do solo urbano e rural, 
tendo em vista sua conservação e a proteção da vegetação nativa, 
dos recursos hídricos e da vida humana; 
 XI - combater a ocupação de áreas ambientalmente vulneráveis e de 
risco e promover a realocação da população residente nessas áreas; 
 XII - estimular iniciativas que resultem na destinação de moradia em 
local seguro; 
 XIII - desenvolver consciência nacional acerca dos riscos de 
desastre; 
 XIV - orientar as comunidades a adotar comportamentos adequados 
de prevenção e de resposta em situação de desastre e promover a 
autoproteção; e 
 XV - integrar informações em sistema capaz de subsidiar os órgãos 
do SINPDEC na previsão e no controle dos efeitos negativos de 
eventos adversos sobre a população, os bens e serviços e o meio 
ambiente (BRASIL, 2012). 

Desta forma, é de competência do município executar a referida Política, 

identificar e mapear áreas de risco, promover a fiscalização das áreas de risco, 

vistoriar edificações e diversas outras atribuições. Constatou-se que o município de 
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Santo Amaro, tem se esforçado para atender as questões previstas em lei, a partir 

do órgão da Defesa Civil Municipal. Posteriormente a homologação da Lei 12.608, a 

Prefeitura elaborou e atualizou seu Plano de Contingência para inundações e 

deslizamentos no município de Santo Amaro, Bahia. Neste estudo foram 

identificadas áreas de risco, porém, há necessidade de estudos e mapeamento mais 

detalhados e foi constatado que falta corpo técnico para promover fiscalização e 

realizar vistorias. 

Este documento, o Plano de Contingência (2012) estabelece procedimentos de 

mobilização e execução em casos emergenciais e será ativado quando constatados 

pressupostos que caracterizam cenários de riscos, como por exemplo: i) 

precipatação monitorada for intensa e longa; ii) quando os rios Subaé, Sergi-mirim e 

Traripe, monitorados pela Defesa Civil Municipal for superior ao estabelecido pela 

tábua de maré; iii) movimento de massa for detectado; iv) ocorrência de sinistro 

identificada pela Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil; e, por fim, v) 

alerta emitido pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres 

Naturais. A operação consiste nas etapas de monitoramento, alerta, acionamento de 

recursos na ordem de 2 milhões e 500 mil reais mediante ao estado em situação de 

emergência, mobilização dos órgãos para então estabelecer as ações de 

identificação do desastre, dimensionamento do evento, consolidação de relatórios, 

organização de áreas afetadas, ações de socorro, assistências as vitimas e ao final, 

reabilitar os cenários, na tentativa de avaliar os danos e recuperar infraestrutura 

(SANTO AMARO, 2012) 

Em 30 de dezembro de 2014 foi aprovada a Lei n° 1990 que institui o Plano 

Diretor de Desenvolvimento Municipal de Santo Amaro, dispondo sobre suas 

políticas urbanas (SANTO AMARO, 2014). Entretanto, este documento não 

contempla informações sobre as ocorrências de inundações no município; no 

tocante as áreas impróprias e sujeitas a inundação de modo a assegurar proteção e 

segurança da população mais vulnerável é necessário a compatibilização com o 

Plano de Contingência em vigor. Merece ainda ser incluído para preservação, as 

planícies de inundação e os corpos d’águas de acordo com Código Florestal 

Brasileiro de 2012. Para o rio Subáe o Plano Diretor de Desenvolvimento no seu art. 

39 dispõe sobre as principais diretrizes para ordenamento do espaço urbano. Essa 

proposta apesar de necessária e importante, ainda encontra-se incipiente, tendo em 
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vista que os incisos referentes ao Partido Urbanístico no rio Subaé não foram 

contemplados de forma coesa ou ainda são inexistentes; como por exemplo, 

reurbanização, revitalização e requalificação de áreas localizadas às margens do rio, 

bem como, recuperação do manguezal.   

Ainda assim, de fato a Prefeitura de Santo Amaro e a Defesa Civil Municipal 

têm se esforçado para colocar em prática a Lei 12.608/2012, pois, foi constatado em 

campo conforme as Figuras 32, 33 e 34 que algumas medidas mitigadoras tem sido 

tomadas, como: retirar o acúmulo de material orgânico do canal e dragagem do rio 

Subaé.  

Figura 32 – Dragagem no rio Subaé, trecho central da cidade, Santo Amaro, Bahia 

 

                          Foto: Prefeitura de Santo Amaro, Bahia, 2017. 

Figura 33 – Prefeitura realizando limpeza com retirada de material no leito do rio 
Subaé, Santo Amaro, Bahia 

 

                       Foto: Prefeitura de Santo Amaro, Bahia, 2017 
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Figura 34 – Realização de dragagem no trecho do rio Subaé, bairro Sacramento, 
Santo Amaro, Bahia 

 
     Foto: o Autor (2017). 

Embora essas ações oriundas da Prefeitura sejam necessárias, as mesmas 

não resolvem o problema, tendo em vista que além de descartes de utensílios pela 

população há o lançamento de resíduos sólidos e líquidos provenientes do Mercado 

Municipal que despejam no rio Suabé (Figuras 35 e 36).  

Figura 35 – Despejo direto de resíduos sólidos e líquidos do mercado municipal no rio 
Subaé, Santo Amaro, Bahia 

 

    Foto: o Autor (2017). 
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Figura 36 – Estabelecimentos comerciais precários às margens do rio Subaé, 
descartando resíduos na altura do mercado municipal, Santo Amaro, Bahia 

 

Foto: o Autor (2017). 

Portanto, faz-se necessário tratamento sanitário de qualidade e eficiente, bem 

como uma política massiva de educação ambiental para conscientizar a população 

da importância do comprometimento com a preservação dos mananciais hídricos, 

melhorando qualidade ambiental e urbanística, diminuindo risco de inundações e 

doenças e, fidelizando o compromisso dos Santo Amarenses com o rio Subaé. 
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6  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A cidade de Santo Amaro, desde o século XIX sofre com inundações do rio 

Subaé ocasionadas por diversos fatores potenciais ou pela soma destes, o que 

reflete em prejuízos sociais, econômicos e ambientais. Devido à áreas da zona 

urbana do município ser localizado onde outrora fora manguezais, as oscilações da 

maré influenciam as inundações em alguns bairros. Além do mais, o rio Subaé 

encontra-se assoreado, devido à demasiada poluição e consequência do uso do 

solo das margens do rio, suprimindo as matas ciliares, reflexo do intenso processo 

de ocupação. 

Fica evidente que a interação entre SIG e modelagem hidrodinâmica permitiu, 

ainda que de forma incipiente, representar o processo de delimitação das manchas 

de inundação, dentro da série histórica entre os anos de 1999, 2003, 2010 e 2015. 

Proporcionou-se então, uma estimativa de que fenômenos atingiram na cidade 2.747 

domicílios residenciais e comerciais e 12.382 habitantes (IBGE, 2010a) localizados 

nas margens e próximos a elas. 

Os eventos ocorridos que foram trabalhados nesta dissertação mostraram-se 

adequadas para avaliação das áreas inundadas na cidade de Santo Amaro. 

Entretanto, as análises realizadas ressaltam a importância de monitoramento desses 

eventos extremos para que o planejamento urbano seja efetivado. 

Constatou-se que no centro da cidade na altura do Mercado Municipal, os 

estabelecimentos comerciais perdem cerca de 80% de suas mercadorias. Ademais, 

os bairros mais prejudicados são: Ideal, Bonfim, Sacramento, Caeira e Trapiche. 

Corroborando com a hipótese que as inundações altera toda a dinâmica da cidade, 

ocasionando perdas de cunho socioeconômico. 

Os questionários serviram como subsídio para validar as manchas de 

inundação simuladas bem como delimitar e comparar os cenários a fim de mensurar 

e qualificar a população socioeconomicamente impactada. Nos 38 hectares de áreas 

de Alto risco, acredita-se que mais de duas mil pessoas encontram-se vivendo na 

zona urbana de Santo Amaro, sobre o perigo de ocorrências de inundação. Essa 

população é menos favorecida em termos socioeconômicos e acesso a 

infraestrutura, tendo em vista que a maioria das pessoas responsáveis possuem 

renda até 1 salário mínimo, alto índice de analfabetismo e desconhecimento de 
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informações ambientais, pois ocupam às margem do rio Subaé localizados em 

bairros onde possuem pouca e ineficiente infraestrutura de escoamento pluvial e de 

esgotamento sanitário devido à moradores descartarem resíduos diretamente no rio 

sem tratamento. Há, portanto, necessidade de ações governamentais para prover a 

segurança das populações em risco, tais como: melhorar infraestrutura dos bairros 

atingidos, realizar ações estruturais no rio Subaé e, realizar ações educativas para 

uma melhor convivência entre os ribeirinhos para com o rio Subaé, a fim de diminuir 

a poluição, doenças e amenizar as consequências das inundações. 

Este trabalho, é caracterizado por uma medida não-estrutural de gestão de 

inundações (TUCCI, 2006) tendo em vista o mapeamento dos eventos que servem 

de subsídio para estudos futuros no sentido de colaborar em adotar medidas 

estruturais ou não-estruturais buscando minimizar os prejuízos; 

Portanto, apesar dos fatores limitantes, o trabalho apresenta um resultado a 

partir dos dados disponíveis que representa uma realidade. Para uma resposta com 

uma maior dinamicidade e detalhamento necessita de dados pluviais e fluviais 

diários e horários em determinados trechos do rio Subaé para aprofundamento de 

pesquisas sobre as inundações em Santo Amaro, na Bahia. 
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ANEXOS 

ANEXO A – QUESTIONÁRIO APLICADO NO TRABALHO DE CAMPO 

QUESTIONÁRIO APLICADO À POPULAÇÃO 

Data:___/___/___ 

Ponto nº:_____ 

Tempo de residência na cidade? _________________ 

Idade: _____           Sexo: M           F                  Bairro: ______________________________ 

Trabalha com que? ___________________ 

1- Nos últimos 15 anos você se recorda de ter acontecido inundação?  

         _____          _____        _____        _____         _____        _____       _____        _____ 

_____          _____     _____          _______        _____ 

 Qual o mês? 

2- Até aonde (qual ponto) chegou à água? 
 
 
 

3- Quantos metros a água subiu? Qual foi o lugar em Santo Amaro mais distante que a água do 
rio alcançou? 
 
 

4- Esse local já foi atingido pela inundação?  
 
 

5- Você acredita que a inundação é um sério problema para Santo Amaro?  
Sim                            Não                                Por quê? ________________ 
 
_________________________________________________________ 
 

6- O que a Prefeitura ou Defesa Civil faz nos casos de inundação? Existe algum tipo de auxílio? 
São alocados em algum lugar? Pra onde vai? 
 
 

7- Porque você acha que o rio Subaé inunda? 
 

8- Existe alguma obra feita para evitar com as inundações? 
 
Sim                                    Não                      Qual?___________________ 
 

9- Em sua opinião, quais os prejuízos das inundações para Santo Amaro? 
 
Comércio                  Residências                 Escolas                 Feiras 
 
Igrejas                       outras: _______________________ 

 

 



População Alfabetização (%) Renda por Domicílio 

Pessoas 
Residentes Criança Adulto Idoso Pessoas com 5 anos 

ou mais Alfabetizadas 
Total do rendimento nominal 
mensal dos domicílios (R$)

Valor do rendimento 
nominal mensal das 

Pessoas Responsáveis 
dos domicílios (R$)

<=1S.M. 1-3 S.M. 3-5 S.M. 5-10 S.M. >10 S.M. SEM 
RENDIMENTO

292860405000002 328 17.38 61.89 20.73
93.60 261706 1622.34 34 31 17 15 5 8

292860405000006 534 27.34 64.98 7.68
82.02 138440 498.34 59 36 6 2 0 42

292860405000008 807 17.84 66.54 15.61
92.94 423166 955.22 91 83 27 16 1 28

292860405000012 422 22.51 64.69 12.80
92.42 197396 844.74 58 41 8 7 0 7

292860405000013 572 21.50 62.24 16.26
89.86 269972 869.18 68 57 9 10 0 19

292860405000017 430 28.60 63.72 7.67
73.95 88499 469.34 72 34 1 1 0 11

292860405000018 380 24.74 63.42 11.84
78.95 82057 531.32 47 30 3 2 0 25

292860405000019 823 24.54 65.37 10.09
84.08 239580 362.92 143 45 3 1 0 69

292860405000020 803 24.78 66.13 9.09
87.05 187877 478.32 154 46 8 1 0 39

292860405000021 331 19.64 66.47 13.90
89.12 122385 828.29 38 34 9 1 1 14

292860405000022 843 24.56 64.41 11.03
88.73 285583 594.78 88 58 20 6 0 82

292860405000024 470 18.09 67.66 14.26
93.40 313623 1283.74 28 67 17 10 3 12

292860405000025 462 17.75 63.85 18.40
91.99 302705 1234.25 51 65 20 9 4 12

292860405000026 551 17.42 63.88 18.69
93.47 851997 2809.52 36 62 21 17 8 19

292860405000029 924 24.24 65.48 10.28
84.20 335979 692.71 124 81 17 7 1 59

292860405000035 1066 29.36 63.32 7.32
68.29 208803 432.78 228 68 1 0 0 13

292860405000036 609 24.79 65.68 9.52
89.49 175553 429.91 76 43 7 0 0 59

292860405000038 975 28.21 62.67 9.13
74.67 237360 495 180 55 11 4 0 43

292860405000055 437 23.80 64.76 11.44
83.75 160406 680.06 70 37 13 3 0 19

292860405000058 429 21.91 66.20 11.89
78.79 144522 586.1 62 37 3 2 1 26

292860405000061 696 20.40 66.67 12.93
92.53 329043 957.55 72 66 16 7 3 36

292860405000065 341 31.96 62.17 5.87
75.66 49496 306.95 53 15 0 0 0 34

292860405000067 770 23.77 66.36 9.87
85.58 180226 461.05 111 60 3 1 0 54

Obs: S.M = Salário Minímo. Os valores são referentes ao ano de 2010 no qual a quantia era R$ 510.00.

Código dos 
Setores 

Censitários 

Faixa Etária  (%) Renda por Pessoa 

ANEXO B: CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÔMICAS DOS ATINGIDOS PELAS INUNDAÇÕES 
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