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RESUMO 

Esta pesquisa de iniciação científica realizou uma caracterização das principais feições 

topográficas afetadas por inundações em duas importantes bacias hidrográficas na cidade de 

Manaus, a bacia do igarapé do Mindú e a bacia dos Franceses. O projeto teve como objetivo 

geral realizar uma análise morfométrica do terreno com base em variáveis topográficas 

derivadas de modelo digital de elevação, em conjunto com registros de inundação observados 

entre os anos 2005 e 2010 pela Defesa Civil Municipal de Manaus (SEMDEC). Dados 

topográficos e temáticos foram trabalhados em ambiente de Sistemas de Informações 

Geográficas através de ferramentas de geoprocessamento. A avaliação da acurácia espacial 

dos dados disponibilizados pela SEMDEC apresentou grande concordância na localização dos 

registros de inundação, e estes registros apontaram um maior número de inundações sobre a 

bacia do Mindú no período analisado. A partir da caracterização morfométrica das áreas 

inundadas foi possível mapear áreas com baixa declividade e elevação, bem como áreas com 

elevada convergência e velocidade de fluxos de água. Este mapeamento auxiliou a produção 

de um mapa de risco a inundação para as bacias em estudo. O mapa de risco elaborado 

apontou que bacia que apresenta maior risco de inundação é a bacia dos Franceses, 

principalmente no seu médio e baixo curso, fato também evidenciado pela análise dos 

parâmetros morfométricos. 

 

Palavras-chave: Inundação; Geomorfometria; Manaus. 
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1. INTRODUÇÃO 

 Eventos de inundações em áreas urbanas estão relacionadas ao crescimento 

desordenado das cidades, muitas vezes devido ao aumento demográfico, o qual gera vários 

problemas sociais e ambientais. Parte da população dos grandes centros urbanos não possuem 

condições de estabelecer sua moradia em áreas adequadas, e acabam ocupando áreas de risco, 

como nas margens dos rios ou áreas de encostas.  

 A ocupação urbana desordenada nas margens de rios cria um cenário de grande risco 

para a população, muitas vezes marcado por ocorrências periódicas de inundações, acúmulo 

de lixos, entulhos e risco a doenças de veiculação hídrica (Hora e Gomes; 2009). 

 Episódios de inundação estão se tornando cada vez mais frequentes em grandes áreas 

urbanas, como a cidade de Manaus, causando grandes prejuízos econômicos, sociais e 

ambientais. Segundo UNISDR (2002), eventos de inundações são problemas geoambientais 

derivados de fenômenos ou perigos de caráter hidrometeorológico, muitas vezes associados a 

um intenso e grande volume de precipitação.  

 Conforme Amaral e Ribeiro (2009), a magnitude e a frequência de inundações sobre 

uma área varia em função da distribuição espacial dos elementos de uma paisagem 

(precipitação, taxa de infiltração, tipo de solo, etc.), bem como em função das características 

morfométricas e morfológicas da bacia de drenagem. 

 Segundo Florenzano (2008), a morfometria refere-se aos aspectos quantitativos do 

relevo, tais como altitude, declividade e formas de terreno, o que possibilita aplicações em 

estudos de avaliação de fragilidade e vulnerabilidade dos ambientes. Estes aspectos do terreno 

podem ser analisados através das técnicas de geoprocessamento disponíveis em diversos 

Sistemas de Informações Geográficas (SIG), que possibilita espacializar informações e gerar 

modelos de previsão, como mapas de risco ou suscetibilidade (Crhistofoletti, 1999). 

 A partir do uso de dados morfométricos e de técnicas de geoprocessamento, este 

projeto de pesquisa teve como objetivo geral caracterizar áreas afetadas por inundações nas 

bacias do igarapé dos Franceses e do igarapé do Mindú, área urbana da cidade de Manaus, a 

partir de dados extraídos de Relatórios de Avaliação de Danos da Defesa Civil Municipal de 

Manaus, no período de 2005 a 2010. Os objetivos específicos foram: (1) avaliar a precisão dos 

dados de localização das ocorrências de inundação registradas pela Defesa Civil Municipal; 

(2) identificar as principais características do relevo das áreas afetadas por inundação durante 

o período em análise; e (3) produzir um mapa de áreas suscetíveis à inundação na área de 

estudo.  
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 As bacias do igarapé do Mindú e do igarapé dos Franceses foram selecionadas para a 

realização deste estudo por que ambas apresentam 44% dos registros de inundação da Defesa 

Civil no período analisado. Assim, esperamos que os resultados apresentados nesta pesquisa 

possam contribuir para ações de planejamento adequado ao uso e ocupação do solo urbano 

nestas duas importantes bacias da cidade de Manaus, com foco na prevenção de eventos que 

causam prejuízos ambientais, sociais e econômicos. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 As vertentes representam um importante setor de pesquisa geomorfológica, pois 

englobam a análise de processos e formas sobre o terreno. Entende-se por vertente, toda a área 

que compreende do interflúvio até o fundo de vale, que foi e continua sendo modelada pelos 

processos de denudação. A vertente é um componente importante da bacia hidrográfica, e não 

é possível considerá-la como entidade separada dos rios, pois ambos são membros de um 

sistema aberto que é a bacia de drenagem, ou seja, toda a área de drenagem de um rio ou 

sistema fluvial. (Christofoletti, 1974). 

 Para o estudo das formas de vertente Florenzano (2008) refere-se à morfometria como 

os aspectos quantitativos do relevo como a altitude, a declividade, a curvatura horizontal, a 

curvatura vertical, as formas do terreno, entre outras, que possibilita aplicações em estudos de 

avaliação de fragilidade e vulnerabilidade dos ambientes. 

A partir de novas técnicas e disponibilização de dados de sensoriamento remoto, como 

o Projeto TOPODATA, que utilizou os dados SRTM (Shuttle Radar Topographic Mission) 

para concessão de variáveis geomorfométricas de todo território nacional (Valeriano, 2008a), 

caracterizações morfométricas se tornaram mais viável e de imediata aplicação. Isto 

contribuiu para identificar processos decorrentes da dinâmica geomorfológica e hidrológica, 

como eventos de enchentes e inundações. 

Dentre as variáveis geomorfométricas, duas se destacam pela sua relação com o 

escoamento fluvial: a curvatura horizontal e a curvatura vertical. A curvatura horizontal 

refere-se ao caráter divergente, planar ou convergente dos fluxos de matéria, ou seja, 

determina se o escoamento convergirá ou se dissipará no terreno. Já a curvatura vertical se 

refere à forma convexa ou côncava do terreno analisado em perfil. As formas côncavas 

tendem a concentração e acumulação dos fluxos de escoamento e as formas convexas 

apresentam o predomínio da dispersão dos fluxos de escoamento. (Valeriano, 2008b). 

 As inundações e enchentes são eventos naturais que ocorrem nos cursos d´água, 

decorrentes de chuvas fortes, rápidas ou de longa duração. Em áreas urbanas, as inundações 

são intensificadas por processos antrópicos, como a ocupação das planícies de inundação e a 

impermeabilização das vertentes (Amaral e Ribeiro, 2009). 

 Uma bacia hidrográfica urbana é um espaço geográfico que interatuam processos 

naturais e sociais. Atualmente grande parte das margens dos igarapés (denominação dada para 

os pequenos cursos de água) da área urbana de Manaus estão ocupadas por moradores de 

baixa renda. Fato que mostra a existência de áreas de risco à inundação, em que muitas vezes 

não são desenvolvidas medidas preventivas pelo poder público, apenas medidas assistenciais 
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pós-evento, decorrentes da debilidade da Defesa Civil e falta de cultura de risco nas 

instituições públicas (Cruz et al, 2009; Cruz e Costa, 2012).  

Essa ocupação acontece devido ao aumento da urbanização, que provoca o aumento da 

espacialidade urbana, fazendo com que as pessoas ocupem locais frágeis e vulneráveis à 

riscos naturais (Costa, 2012).  Outra circunstância que contribui para as ocupações em áreas 

de risco, como observado por Cruz e Costa (2012), é o preço do solo urbano, pois quem não 

pode pagar para morar em áreas mais bem servidas de serviços púbicos, constroem suas casas 

nos declives dos tabuleiros ou na margem dos igarapés.  

As áreas de risco são espaços onde há a possibilidade de que algum fenômeno 

aconteça, com sérios danos sociais e econômicos, como mortes, ferimentos, prejuízos 

econômicos, etc. O risco pode ser mapeado quando a ocorrência de tal risco é previsível e se 

passa a ter uma frequência de ocorrência, utilizando abordagens qualitativas e quantitativas. 

Existem ainda poucos métodos disponíveis para o estimativa e monitoramento de riscos na 

literatura, porém, para o mapeamento de áreas de risco à inundação, a caracterização 

morfométrica da bacia de drenagem é um dos principais condicionantes naturais para o 

entendimento desse risco (Amaral e Ribeiro, 2009). 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

3.1 Área do estudo 

 As bacias hidrográficas dos Franceses e Mindú estão localizadas na área urbana da 

cidade de Manaus, estado do Amazonas. A bacia dos Franceses corresponde a uma área de 39 

km
2
 e envolve parte das zonas Centro-Sul, Centro-Oeste, Oeste e Norte da área urbana. Já a 

bacia do Mindú possui uma área de 65 km
2
 e envolve parte das zonas Centro-Sul, Sul, Norte e 

Leste de Manaus (Figura 01). Na região em estudo a geologia é constituída de depósitos 

quaternários, com alguns afloramentos da Formação Alter do Chão. O domínio 

geomorfológico é classificado como Planalto Dissecado dos Negro-Uatumã (IBGE, 2009). O 

clima pode ser caracterizado como equatorial com período de subseca (um a dois meses 

secos), com precipitação máxima ocorrendo entre os meses de março e abril (Mendonça e 

Danni-Oliveira, 2007).  

 

Figura 1 – Localização das bacias hidrográficas do Mindú e dos Franceses, Manaus – AM. 

 

3.2 Material  

 Foram utilizados nesta pesquisa : (a) 832 pontos de inundação registrados entre os 

anos 2005 e 2010, disponibilizados pela Defesa Civil; (b) base cartográfica digital vetorial 

com limite das bacias, hidrografia, arruamento e curvas de nível; (c) registros fotográficos das 



10 

  

áreas afetadas por inundação; e  (d) variáveis morfométricas do terreno oriundos do projeto 

TOPODATA/INPE, utilizadas para criar o banco de dados geográfico do projeto, 

apresentadas no formato raster, com pixels de 30 x 30 metros em projeção UTM WGS 1984. 

 As variáveis morfométricas consideradas foram:  

 a) altitude - altura do relevo em relação ao nível do mar;  

 b) declividade - ângulo de inclinação da superfície local em relação ao plano 

horizontal, e pode ser expressa em graus ou porcentagem. Para esta pesquisa foi utilizado 

valores em porcentagem agrupadas nas classes sugeridas por Embrapa (1999); 

 c) curvatura vertical - referente a forma convexo, côncavo e retilínea do terreno 

analisado em perfil vertical; 

 d) curvatura horizontal - referente ao caráter divergente, convergente e planar dos 

fluxos de matéria sobre o terreno, quando analisado em projeção horizontal.  

 A descrição detalhada sobre estas variáveis morfométricas podem ser obtidas em 

Valeriano (2008b). A manipulação dos dados foi realizada utilizando o SIG ArcGIS, versão 

10.1 

 

3.3 Métodos 

 O trabalho foi realizado em três etapas, conforme os objetivos específicos definidos 

para esta pesquisa:  

 I) Inicialmente foi estimada a precisão dos dados de localização das ocorrências de 

inundação registradas.  Para isso, foram obtidas 27 coordenadas em campo nos dias 

20/04/2015 e 08/05/2015 para a comparação com as coordenadas fornecidas pela Defesa 

Civil. As discrepâncias foram obtidas através do Erro Médio Quadrático (RMSE) calculado a 

partir da comparação das coordenadas de pontos independentes de validação coletado em 

campo com as coordenadas dos pontos registrados nos formulários da Defesa Civil, usando a 

seguinte expressão: 

       
                    

 
 

onde χi e yi são as coordenadas dos pontos registrados nos formulários da Defesa Civil, χii e yii 

as coordenadas coletado em campo, e N corresponde ao número de coordenadas considerado. 

O valor RMSE serviu para definir o raio de análise (buffer) para extração em SIG das 

variáveis morfométricas. 
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 II) Para identificar as principais características do relevo das bacias em estudo, foi 

realizada a identificação de alguns parâmetros morfométricos em cada bacia. Nesta pesquisa 

três grupos de parâmetros morfométricos foram considerados, conforme classificação de 

Christofoletti (1974) e Veiga (2011):  

  (a) parâmetros lineares, que quantificam a rede de drenagem por meio de seus 

atributos como comprimento dos canais e sinuosidade;  

  (b) parâmetros zonais que quantificam os atributos da bacia hidrográfica 

correlacionando-os a valores ideais e à rede de drenagem da mesma área de estudo;  

  (c) parâmetros hipsométricos que correlacionam a variação altimétrica em 

relação a área e/ou rede de drenagem da bacia.  

 No quadro a seguir, estão listados os parâmetros morfométricos obtidos sobre as duas 

bacias em estudo. 

 

Quadro 1. Relação dos parâmetros morfométricos. 

Análise Parâmetro Definição 

L
in

ea
r
 

Comprimento do canal principal (L) Distância entre nascente e a foz do canal de drenagem. 

Comprimento vetorial do canal principal (dv) Distância vetorial entre os pontos extremos do canal.  

Índice de sinuosidade do canal principal (Is) 

Relação entre o comprimento do canal principal e o 

comprimento vetorial do canal principal. Quanto maior o 

índice, menor é a influência das enchentes.   

Z
o

n
a

l 

Área da bacia (A) 

Área drenada pelo sistema fluvial, projetada em plano 

horizontal. Quanto maior a área da bacia, maior é a o 

volume de água que passará pelo seu exutório.  

Índice de circularidade (Ic) 

O índice de circularidade tende para a unidade à medida 

que a bacia se aproxima da forma circular e diminui à 

medida que a forma torna alongada. Quanto mais 

circular for a bacia, mais suscetível a enchentes ela será. 

Coeficiente de Compacidade (Kc) 

Relaciona a forma da bacia a um círculo. Quanto mais 

próximo a 1, mais circular e mais suscetível a enchentes 

é a bacia. Quanto mais distante de 1, mais alongada a 

bacia será. 

Fator Forma (F) 

Relaciona a forma da bacia a um retângulo. É dada pela 

razão entre a largura média e o comprimento axial da 

bacia. Segundo Cardoso et al. (2006), uma bacia com 

um fator de forma baixo é menos sujeita a enchentes.   

H
ip

so
m

ét
ri

ca
 

Amplitude altimétrica (Hm) 
É a diferença entre o ponto de maior altitude para o 

ponto de menor altitude da bacia.  

Declividade média (Dm) 

Expressa a energia e a intensidade de atuação dos 

processos morfogenéticos, incluindo a dinâmica dos 

escoamentos superficiais concentrados e difusos 

(laminar) nas vertentes. 
 

 III) O mapa de risco à inundação foi elaborado utilizando o método de relação de 

frequência proposto por Chung e Fabbri (1999), que pressupõem que uma área terá forte 
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relação com um evento futuro por estar condicionada a fatores físicos e ambientais existentes. 

O método relação de frequência requer o cálculo da área total da variável morfométrica sobre 

a área em análise (neste estudo, as bacias hidrográficas) e a área com ocorrência de inundação 

(neste estudo, a área do buffer). A estimativa da relação de frequência para cada variável foi 

obtida por meio da razão entre a área proporcional de ocorrência de inundação fornecida pela 

Defesa Civil e a área total da variável sobre a área em estudo. Assim, de posse dos valores de 

relação de frequência de cada variável morfométrica, foi elaborado o mapa de suscetibilidade 

a inundação através da integração dos dados em SIG usando a função de soma ponderada com 

os respectivos pesos identificados na análise de relação de frequência. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

4.1. Avaliação do registro de localização de inundações 

 Dos 832 pontos de inundação registrados entre 2005 e 2010 pela Defesa Civil, a bacia 

que mais registrou ocorrências de inundação foi a bacia do Mindú, com 523 registros. O 

maior número de ocorrências na bacia do Mindú ocorreu no ano de 2007 (total de 129 

registros), e o menor número de registros foi em 2010 (54 ao total). Para o trabalho de campo 

foram selecionadas 27 localidades afetadas por inundações no ano de 2010. Deste 

subconjunto de pontos, 25 foram localizados e verificados em campo, e apenas 2 pontos não 

foram identificados como área afetada por inundação.  

 Assim, o valor obtido pelo calculado do RMSE foi 85,70 metros, ou seja, esse valor 

corresponde a discrepância entre as coordenadas fornecidas pela Defesa Civil e as 

coordenadas dos pontos observados em campo. O valor de 85 metros foi usado para definir o 

buffer de extração das variáveis morfométricas em SIG para executar o mapeamento de risco.  

 

4.2.  Principais características do relevo das bacias em análise 

 As classes de declividade predominante para ambas as bacias é do tipo suave ondulado 

e ondulado, com declividade média de 7% na bacia dos Franceses e de 8% na bacia do Mindú. 

A altitude máxima observada na bacia do Mindú foi 124 metros e na bacia dos franceses foi 

de 101 metros. A altitude mínima para a bacia do Mindú é de 19 metros e para a bacia dos 

Franceses é de 18 metros. Estes valores serviram para verificar que a amplitude altimétrica na 

bacia do Mindú (105 metros) é maior nesta que na bacia dos Franceses (85 metros), ou seja, a 

velocidade de escoamento sobre a bacia do Mindú é maior que na bacia dos Franceses. 

 Conforme observamos na tabela 1, a bacia do Mindú apresenta maior área do que a 

bacia dos Franceses e consequentemente também apresenta maior perímetro. Segundo 

Brubacher (2011), a análise da área é muito importante quanto ao efeito das enchentes, pois 

quanto maior ela for, maior será o volume de água escoado na bacia e que passará pelo seu 

exutório. 
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PARÂMETRO BACIA 

MINDÚ FRANCESES 

Área (km
2
) 64,70 38,95 

Perímetro (km) 47,96 31,66 

Comprimento do canal principal (km) 17 10 

Comprimento vetorial do canal principal 16 9 

Índice de Sinuosidade (IS) 1,09 1,09 

Índice de circularidade (IC) 0,35 0,49 

Coeficiente de compacidade (Kc) 1,67 1,42 

Fator forma (F) 0,22 0,42 

Declividade média (%) 8 7 

Altitude máxima (m) 124 101 

Altitude mínima (m) 19 18 

Amplitude altimétrica (Hm) 105 83 

Tabela 1. Parâmetros morfométricos da bacia do Mindú e bacia dos Franceses. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 O comprimento do canal principal e o comprimento vetorial do canal principal 

também foram maiores para a bacia do Mindú e serviu para definir o índice de sinuosidade 

(Is), que resultou no mesmo valor para ambas as bacias (1,09). Esse valor próximo a 1 indica 

uma alta energia, e consequentemente, maior velocidade de escoamento na bacia. Um fator 

externo que pode contribuir para tal resultado é a retificação dos canais, presente em vários 

trechos dos canais nas duas bacias, observado em visita de campo (Figuras 2 e 3). 

 

 Figura 2 – Trecho do igarapé dos Franceses retificado.  

 Fonte: Dados da pesquisa.  
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 Figura 3 – Tributário do igarapé Mindú com trecho retificado.  

 Fonte: Dados da pesquisa 

 

 Quanto ao índice de circularidade (Ic), as duas bacias indicaram uma tendência a 

forma alongada, com índices de 0,35 na bacia do Mindú e 0,49 na bacia dos Franceses. 

Segundo Veiga (2011) valores abaixo de 0,51 favorecem o escoamento superficial de forma 

rápida sobre as bacias. O resultado indicado pelo Ic também pode ser corroborado pelo fator 

forma (F) e o coeficiente de compacidade (Kc). O F apresentou valores baixos para ambas as 

bacias, 0,22 na bacia do Mindú e 0,42 na bacia dos Franceses. Já o Kc apresentou valores de 

1,67 na bacia do Mindú e 1,42 na bacia dos Franceses, ambos coeficientes foram maiores do 

que 1. A literatura consultada (Cardoso et al, 2006) informa que coeficientes Kc iguais ou 

bem próximos a 1 indica uma bacia mais circular e mais suscetíveis a inundação.  Com base 

nesses resultados dos parâmetros morfométricos, a bacia que se mostrou mais suscetível a 

inundação foi a bacia dos Franceses. 

 

4.3. Mapeamento do risco à inundação 

 Para obter os valores da relação de frequência foram usados o conjunto de dados 

pontuais disponibilizado pela Defesa Civil, após aplicado o buffer definido no objetivo 

específico 1. A tabela 2 a seguir apresenta os resultados obtidos da relação de frequência entre 

ocorrência de inundação e as variáveis morfométricas analisadas. 
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FATOR CLASSE 

ÁREA DA 

CLASSE  

(% BACIA) 

ÁREA DE 

INFLUÊNCIA (%) 

RAZÃO DE 

FREQUÊNCIA 

(PESO) 

Elevação 

(metros) 

18-40 19,52% 23,47% 1,20 

41-51 31,36% 36,41% 1,16 

52-65 25,52% 23,65% 0,93 

66-81 14,53% 9,55% 0,66 

82-120 9,07% 6,92% 0,76 

Declividade  

Plano 2,15% 1,78% 0,83 

Suave ondulado 54,27% 59,16% 1,09 

Ondulado 40,86% 36,47% 0,89 

Forte Ondulado 2,73% 2,58% 0,95 

Curvatura 

Vertical 

Muito côncava 35,40% 31,08% 0,88 

Côncava 14,57% 10,18% 0,70 

Retilíneo 9,16% 6,73% 0,73 

Convexa 12,01% 11,41% 0,95 

Muito Convexa 28,86% 40,60% 1,41 

Curvatura 

Horizontal 

Muito Convergente 23,56% 36,83% 1,56 

Convergente 19,16% 24,11% 1,26 

Planar 17,07% 15,73% 0,92 

Divergente 18,10% 12,47% 0,69 

Muito Divergente 22,11% 10,87% 0,49 

Tabela 2. Valor da relação de frequência de ocorrência para cada fator analisado. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Os dados apresentados na tabela 2 mostram forte relação para o fator elevação nas 

áreas que estão entre 18 e 40 metros. Já a classe de declividade do tipo suave ondulado 

apresentou maior relação. Quanto as formas do terreno, a classe muito convexa mostrou maior 

relação na análise da curvatura vertical, e a classe muito convergente apresenta maior relação 

na análise da curvatura horizontal.  

De posse desta análise, este conjunto de dados espaciais foi integrado em SIG para 

elaboração de um mapa de suscetibilidade a inundação apresentado na Figura 4, a seguir. A 

integração foi realizada por meio da aplicação de uma equação de soma ponderada pelo valor 

obtido na análise de relação de frequência. Após a aplicação da equação foi gerado um 

arquivo raster com valor médio de 3,99; mínimo de 2,68; máximo de 5,26 e desvio padrão de 

0,44. Neste mapa, quanto maior o valor do número digital do arquivo raster, maior o risco de 

inundação de terra. Por fim, o arquivo raster gerado foi reclassificado para classes muito 

baixo, baixo, médio, alto, e muito alto risco à inundação. 
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Figura 4 – Mapa de risco à inundação.  

  

 O resultado do mapa de risco (Figura 4) revelou que as áreas onde podem 

ocorrer mais inundações, áreas classificadas como muito alto e alto risco, se concentram onde 

predominam terrenos convexos e convergentes, ou seja próximo aos canais de drenagem das 

bacias, já as áreas de menor risco nos interflúvios.  Pode-se observar na tabela 3 a seguir, que 

a bacia dos Franceses possui maior área relativa classificada como alto risco em relação à 

bacia do Mindú.  

 

BACIA CLASSE DE RISCO ÁREA (%) 

Mindú 

Muito Alto 19% 

Alto 22% 

Médio 26% 

Baixo 27% 

Muito Baixo 7% 

Franceses 

Muito Alto 25% 

Alto 22% 

Médio 25% 

Baixo 23% 

Muito Baixo 5% 

  Tabela 3. Área relativa e classe de risco por bacia. 

  Fonte: Dados da pesquisa. 
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5. CONCLUSÕES 

 A partir dessa pesquisa foi possível verificar que existem uma boa concordância na 

localização dos registros de inundação observados entre o período de 2005 a 2010, e 

disponibilizados pela Defesa Civil para esta pesquisa. Maior parte dos registros de inundação 

observados sobre esse período ocorreu sobre a bacia do Mindú.  

 As principais características do relevo nas áreas onde ocorrem inundações são onde a 

declividade é do tipo suave ondulada, terrenos com curvatura vertical muito convexa que 

ocasiona uma velocidade de escoamento baixa, curvatura horizontal muito convergente, ou 

seja, escoamento superficial converge para um mesmo ponto, e áreas com faixa de elevação 

de 18 até 40 metros.  

 A análise areal mostrou que a bacia do Mindú escoa um volume maior de água e por 

consequência apresenta maior registros de inundações no período analisado. As principais 

características do relevo para as bacias é uma declividade média em torno de 8%. Porém o 

relevo da bacia do Mindú é mais suave e possui uma amplitude de elevação maior em relação 

a bacia dos Franceses. Por outro lado, a bacia dos Franceses apresenta relevo mais ondulado e 

uma amplitude altimétrica menor, fazendo que o escoamento seja mais lento e aumentando a 

probabilidade de inundação nessa bacia, conforme observado no mapa de risco. Neste sentido, 

os índices morfométricos Kc e Ic indicam que a bacia dos franceses possuem maior risco à 

inundação em relação a bacia do Mindú. 

 A técnica da relação de frequência com o uso de variáveis morfométricas se mostrou 

de fácil e rápida aplicação para elaborar o mapa de risco a inundação para as bacias em 

estudo, o qual revelou a localização de áreas com maior risco de inundações. Neste mapa a 

bacia que apresenta maior risco de inundação é a bacia dos Franceses, principalmente no seu 

médio e baixo curso, fato também evidenciado pela análise dos parâmetros morfométricos.  

 Espera-se que os resultados apresentados nesta pesquisa seja divulgado no meio 

acadêmico e nas instituições de tomada de decisão, para a conscientização e prevenção de 

eventos de inundações nestas e em outras bacias urbanas em Manaus, e com isso contribuir 

como ações de planejamento adequado ao uso e ocupação do solo urbano. 
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