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As inundações em períodos chuvosos, decorrente da precária infraestrutura das cidades, é um problema 

constante e que abrange as grandes e pequenas cidades com população ribeirinha. Diante da falta de um planejamento 

físico territorial adequado, em períodos chuvosos, essa população é constantemente atingida por inundações. Como 

exemplo, podemos citar algumas cidades dos leitos dos Rios Paraíba (cidade de Quebrangulo), no Estado de Alagoas e 

dos Rios Una e Pirangi (cidade de Palmares), no Estado de Pernambuco. Essas cidades foram praticamente destruídas 

pelas enchentes no ano de 2010. Como a maioria das cidades brasileiras, a cidade de Lucena, localizada no litoral 

paraibano, não teve uma ocupação urbana planejada. A cidade desenvolveu-se de forma espontânea à margem do Rio 

Caboclo, de modo que os principais problemas ambientais que a cidade enfrenta, são as inundações e a liberação de 

resíduos domésticos e industriais nesse curso de água. Neste contexto, este trabalho tem como objetivo, determinar os 

vértices planialtimétricos limítrofes da área urbana susceptível a inundação pelo aumento da vazão de água do Rio 

Caboclo na cidade de Lucena – PB, empregando métodos geodésicos e topográficos de medição planialtimétrica, para 

posterior representação cartográfica da área atingida pelas enchentes. Para a determinação das coordenadas 

planialtimétricas, foi implantada próximo às margens do Rio caboclo, uma referência de nível, RN-I, materializado por 

pino cravado na calçada, e quatro marcos de concreto, denominados: LAGO1, LAGO2, LAGO3 e LAGO4. Para a 

determinação da coordenada altimétrica da referência de nível RN-I foi executado o nivelamento geométrico de nove 

RRNN implantados ao longo da linha RN2467-L à RN-I, composto por quatro circuitos fechados. O nivelamento 

geométrico foi realizado com nível TOPCON AT-B4 de precisão de 0,7mm por duplo quilômetro nivelado e adotou-se 

como referência, a coordenada altimétrica da referência de nível RN2467-L, que integra a rede geodésica altimétrica do 

Sistema Geodésico Brasileiro (SGB). O ajustamento das referências de nível foi realizado pelo método de ajustamento 

paramétrico. As coordenadas planimétricas plano-retangulares (E, N) UTM, no sistema de referência SIRGAS2000, do 

RN-I e dos marcos: LAGO1, LAGO2, LAGO3 e LAGO4 foram determinadas por posicionamento GNSS relativo 

estático, com receptores GNSS HIPER LITE de dupla frequência e processadas e ajustadas no software Topcontools v. 

7.5.1. As coordenadas planimétricas do RN-I foram processadas a partir das estações de referência RECF e PBCG da 

Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo (RBMC) do SGB e serviram de referência para a determinação das 

coordenadas dos marcos. As coordenadas altimétrica dos marcos, foram determinadas por nivelamento trigonométrico, 

a partir da coordenada altimétrica do ponto RN-I. Uma vez determinadas as coordenadas planialtimétricas dos marcos 

LAGO1, LAGO2, LAGO3 e LAGO4, foram medidas  as coordenadas planialtimétricas do perímetro do Rio, em duas 

épocas distintas: a primeira época corresponde ao Rio com alta vazão e a segunda época, ao Rio com leito normal. Os 

pontos que delimitam o perímetro do Rio e as edificações afetadas pelas enchentes são chamados neste trabalho de 

pontos objeto, os quais foram determinados por medições trigonométricas para definir os vértices limítrofes da área 

atingida pela inundação.  Os levantamentos do campo de pontos objetos foram realizados quando o Rio Caboclo estava 

com alta vazão, medindo-se várias edificações afetadas pelas enchentes e assim, se definiu os vértices limítrofes de 

inundação. Quando o Rio Caboclo estava no seu leito normal, foram medidos vários pontos objeto para a representação 

do perímetro do Rio e definição das altitudes dos mesmos. As medições foram realizadas na área urbana mais afetada 

pelas enchentes da Cidade de Lucena. Os resultados obtidos possibilitaram a determinação da elevação do Rio, com 

valor de aproximadamente 0,30cm, tomando como referência as altitudes do leito do Rio Caboclo com seu leito normal. 

Verificou-se que a elevação do Rio Caboclo em aproximadamente 0,30cm provoca inundação em várias edificações. A 
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médio e em longo prazo, as mesmas informações permitirão readequação na utilização das áreas em função do risco de 

inundação que apresentam. Em última análise, as informações obtidas por este trabalho, podem ser utilizadas pelos 

gestores públicos e servirão para reduzir os efeitos negativos associados às inundações, tanto no que se refere aos 

prejuízos diretos, como aos problemas de saneamento e transtornos diversos. Justifica-se assim, a necessidade da 

determinação geodésica planialtimétrica, de vértices limítrofes da área urbana, sujeitas a inundação pelo Rio Caboclo na 

cidade de Lucena-PB, visando à determinação e caracterização da área inundável, para tomada de decisão, quanto ao 

planejamento físico territorial e à ocupação irregular às margens do Rio Caboclo.  

 

 


