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1 INTRODUÇÃO 

 

O crescente aumento dos desastres naturais tem preocupado a população, devido aos 

danos e a crescente quantidade de pessoas afetadas por eles, tornando-se imprescindível 

analisá-los sob um ponto de vista mais detalhado e buscar medidas de amenizá-los. 

No Brasil, a grande maioria dos desastres estão associados às instabilidades 

atmosféricas e à eventos pluviométricos intensos e prolongados, que acabam por desencadear 

inundações, tempestades, enchentes, escorregamentos e granizo. 

De acordo com Silveira, et al. (2009), as inundações são consideradas o principal 

desastre natural que ocorre no Brasil. Esses eventos extremos acarretam destruição da 

infraestrutura das cidades, geram desabrigados, perdas agrícolas e propagação de doenças. 

Com base nesta perspectiva, o objetivo desse trabalho é determinar e mapear as áreas 

de risco de inundação na zona urbana do município de Cerrito, tendo em vista a utilização de 

medidas não estruturais para a prevenção e amenização de desastres naturais, e também 

delimitar as principais áreas de riscos de inundação, através de visualização gráfica das 

mesmas, por meio da cartografia temática. 

Esse estudo analisa as inundações periódicas que ocorreram no município de Cerrito 

em virtude das cheias do rio Piratini. Justifica-se tal estudo pelo fato de que este município 

carece de conhecimentos geológicos, cartográficos e ambientais, sendo estes indispensáveis 

para o mapeamento e para a proposição de uma solução aos habitantes expostos à situações de 

risco à inundação. 
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Para realizar o estudo no Município de Cerrito, foi utilizado um equipamento GNSS, 

que possibilita a localização absoluta de um ponto em qualquer parte do globo. Deste modo, 

foi realizado o método de posicionamento por ponto preciso (PPP) e o posicionamento 

cinemático. 

Posteriormente, os dados coletados através do GNSS, dispostos no Mapa 1, foram 

inseridos e processados no Sistema de Processamento de Informações Georreferenciadas 

(Spring), para a elaboração dos mapas temáticos das áreas de inundação. 

 

Mapa 1- Pontos coletados através do GNSS, por posicionamento cinemático. 

 
 

Os mapas de cotas de inundação foram gerados a partir da delimitação de classes 

temáticas a partir da cota de base do nível do Rio Piratini e fez-se a simulação para verificar 

as possíveis áreas de inundação, a partir das altitudes geométricas. 

 

3 RESULTADOS e DISCUSSÃO  

 

A partir dos dados coletados com GNSS e das imagens de satélite foi gerada uma 

sequência de mapas com as cotas de inundação. Estas representações, referentes ao aumento 

do nível do rio Piratini, foram elaboradas em intervalos de 1 metro até a maior cota de 

inundação já registrada na região, atingindo 38 m de altitude geométrica, conforme 

demonstrado no mapa 2  

Segundo Telles (2002), no ano de 1992 a cota atingida pelo Rio Piratini na área urbana 

de Cerrito foi de 28,38m, em altitude geométrica este valor corresponde à 38,56m, 

considerando a ondulação geoidal para aquela área de 10,18m. Desta forma, ao analisar o 

mapa 2 é possível verificar que, aproximadamente, 59% da área urbana foi atingida pela 

inundação de 1992. No mapa foi representada a área de inundação para a altitude geométrica 

de 40m, ou seja, se o rio aumentasse seu nível em mais 1m, quando comparado com a 

inundação de 1992, assim a zona urbana de Cerrito teria mais de 60% de sua área atingida 

pela água. 
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Mapa 2- Mapa das cotas de inundação 

 
Dessa maneira, têm-se porções mais sujeitas às inundações na área urbana, levando 

em consideração as diferenças de cotas topográficas do município. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A elaboração dos mapas das áreas de inundação permitiu observar regiões com 

moradias e suscetíveis à ação das águas, então, sugere-se que estes mapa e as informações 

levantadas neste trabalho sejam utilizados como instrumento no planejamento de obras e 

controle de enchentes e que sirva de alerta às populações situadas em locais de risco às 

inundações. Através da aplicação dos Sistemas de Informação Geográfica (SIG) e Mapas 

hipsométricos proporciona-se um melhor mapeamento de áreas sujeitas às inundações. 
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