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RESUMO: O aumento da quantidade de áreas vulneráveis a ocorrências de alagamentos em cidades 

de grande a pequeno é decorrente da expansão urbana desordenada, principalmente pela 

impermeabilização de encostas e várzeas, e pela deficiência do sistema de drenagem para o 

escoamento e acumulação da água de chuvas, principalmente quando ocorrem eventos críticos de 

precipitação. Dessa forma, o objetivo deste estudo constituiu em identificar e mapear as áreas urbanas 

propensas a alagamentos na sede municipal de Lagarto, Estado de Sergipe, por técnicas de 

sensoriamento remoto. Para isso, foi realizada uma pesquisa do histórico de chuvas, no período de 

2012 a 2017, aquisição de dados de alagamentos na Defesa Civil e confecção dos mapas temáticos 

de declividade, hipsometria, cobertura do solo e áreas vulneráveis ao alagamento, empregando 

imagens do Google Earth e dados altimétricos SRTM. Os procedimentos de interpretação visual e 

automática foram realizados nos softwares SPRING e QGIS, ambos gratuitos. A maioria das 

ocorrências de alagamento ocorreram nos meses de abril a junho, que apresentaram as maiores médias 

mensais e anuais de precipitação. O desnível altimétrico e declividade são os fatores predisponentes 

ao alagamento (susceptibilidade) e a impermeabilização das encostas e várzeas são os fatores efetivos 

ao alagamento (vulnerabilidade). Dessa forma, são necessárias implementações de técnicas 

estruturais compensatórias como valetas, trincheiras, poços ou até mesmo técnicas para os sistemas 

viários como pavimentação com asfalto permeável, e políticas públicas para evitar a construção de 

núcleos habitacionais em terrenos marginais aos cursos d’água e o descarte inadequado dos resíduos 

sólidos. 
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INTRODUÇÃO 

As inundações causam grandes prejuízos econômicos à sociedade e às instituições públicas; e 

quando associados a movimentos gravitacionais de massa, como os escorregamentos de encostas, há 

ocorrências de vítimas fatais. Conforme IPT (2007), as inundações são processos geodinâmicos 

exógenos, desencadeados por fenômenos hidrometeorológicos com ocorrência frequente no Brasil, 

A inundação é o transbordamento da água da calha principal do rio, de acordo com a Defesa Civil 

(2019). Dessa forma, a inundação é um processo geológico natural, porém é intensificado, nos 

períodos de chuva, pelas atividades antrópicas, como por exemplo, segundo Infanti Júnior e Fornasari 

Filho (1998), aumento da urbanização, habitação de áreas de riscos, depósitos de resíduos sólidos 
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inadequadamente, retificação dos cursos d’água e redução no escoamento dos canais devido a obras 

ou por assoreamento. 

O alagamento é o acúmulo momentâneo de águas precipitadas em determinados locais, e apesar 

de ocorrer em áreas rurais, os casos frequentes de alagamento são nas áreas urbanas em decorrência 

da impermeabilização do terreno nas encostas e planícies de inundação (várzeas), que são locais de 

escoamento, acumulação e infiltração natural das águas precipitadas. O crescimento populacional e a 

expansão urbana além de aumentarem a impermeabilização do terreno, parte expressiva da população 

urbana, principalmente a de baixa renda, segundo IPT (2007), passou a ocupar as áreas de riscos 

geológicos (várzea e encosta) e é a população mais atingida. Entretanto, os desastres naturais atingem 

todas as classes sociais, como exemplo, as inundações e alagamentos que ocorreram e estão ocorrendo 

em várias cidades da região sudeste do Brasil nos meses de janeiro, fevereiro e março desde ano de 

2020. Dessa forma, aliada à deficiência no sistema de drenagem urbana e demais atividades humanas 

supracitadas, o alagamento é recorrente tanto nas grandes cidades como nas cidades de médio a 

pequeno porte, principalmente quando ocorrem grandes precipitações. 

Nesse contexto, o município sergipano de Lagarto vem apresentando alagamentos recorrentes 

nos últimos anos, causando transtornos e perdas materiais aos munícipes. Dessa forma, o presente 

trabalho visou identificar e mapear, por técnicas de sensoriamento remoto, as áreas vulneráveis a 

alagamentos na sede municipal de Lagarto. 

MATERIAL E MÉTODOS 

Área de estudo 

O município de Lagarto está localizado na região sudoeste do estado de Sergipe, distando cerca 

de 75 km da capital Aracaju, cujo acesso é feito pelas rodovias pavimentadas BR-235, BR-101 e SE-

216 (Figura 1). A população total é de 83.190 habitantes, sendo 40.490 residentes na área urbana e 

42.700 na zona rural, com uma densidade demográfica de 86,43hab/km2. 

 

Figura 1 – Mapa de localização e acesso ao município de Lagarto (SE), destacando a sede municipal e os bairros  

De acordo com Santos et al. (2001), o relevo é de superfície pediplanada e dissecada, com 

aprofundamento de drenagem muito fraca a mediana, desenvolvido em Planossolos, Neossolos 

Litólicos e Latossolos, sobrepostos às rochas proterozoicas do Embasamento Cristalino e da Faixa de 

Dobramentos Sergipana e dos sedimentos cenozoicos das Formações Superficiais Continentais. 
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Segundo Bomfim et al. (2002), o município apresenta um clima do tipo megatérmico seco e 

sub-úmido, temperatura média anual de 24,5oC, precipitação pluviométrica média no ano de 

1.032,1mm e período chuvoso de março a julho. Essa média pluviométrica anual também foi 

constatada por Diniz et al. (2014), que ressaltam que as cidades de Lagarto e Aracaju apresentam as 

máximas de precipitação em maio e que estão submetidas aos mesmos sistemas promotores de chuva. 

A diferença da maior precipitação em Aracaju é explicada pela continentabilidade do município de 

Lagarto, pois este não apresenta barreira orográfica a sudeste. 

Materiais 

Para a realizar o mapeamento das áreas vulneráveis aos alagamentos, foram utilizadas imagens 

de satélite de alta resolução espacial do Google Earth obtidas pelas extensões QuickMapServices e 

OpenLayersPlugin; o Modelo Digital de Elevação (MDE) do Shuttle Radar Topography Mission 

(SRTM) com resolução espacial de 30 m da National Aeronautics and Space Administration-United 

States Geological Survey (NASA-USGS Earth Explorer); dados vetoriais da Secretaria de Estado do 

Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade (SEDURBS) e do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE); dados de precipitação pluviométrica entre os anos de 2012 a 2017, cedidos pela 

Companhia de Desenvolvimento de Recursos Hídricos e Irrigação de Sergipe (COHIDRO); e os 

softwares SPRING e QGIS, disponibilizado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) e 

pela Open Source Geospatial Foundation (OSGeo). 

Métodos 

Realizadas as aquisições dos dados supracitados, iniciou-se as edições dos polígonos dos 

bairros e das áreas de inundação da sede de Lagarto no software SPRING. Posteriormente esses 

mapas foram exportados para o QGIS, gerando um Banco de Dados Georreferenciados (BDG) no 

Sistema de Coordenadas Geográficas - Datum SIRGAS-2000 – Zona 24S. O próximo procedimento 

foi a instalação e habilitação de todos os recursos da extensão QuickMapServices. Deste modo, 

tornou-se possível a obtenção da imagem de satélite e interpretação manual da cobertura do solo e 

das áreas vulneráveis ao alagamento da área de estudo, tendo como material colateral os dados 

disponibilizados pelo OpenStreetMap, da legenda do OpenStreetMap e dados da Defesa Civil. 

Os mapas de declividade e de hipsometria foram realizados por procedimentos automáticos 

empregando os dados altimétricos SRTM, e que são amplamente difundidos nos artigos científicos, 

como por exemplo, Valeriano (2003). Para confecção do mapa de declividade, adaptou-se as classes 

morfométricas estabelecidas pela Embrapa (1979) e IPT (1981), as quais possuem as suas 

correspondentes morfográficas. O intervalo das classes altimétricas do mapa hipsométrico foi de 10 

m, coerente, segundo Souza (2015), com a resolução espacial de 30 metros dos dados SRTM. Na 

elaboração dos leiautes desses mapas, eles foram sobrepostos à imagem sombreada, também gerada 

pela grade numérica do MDE, visando apresentá-los com textura de relevo. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 A análise dos índices pluviométricos mensais entre os anos de 2012 e 2017 possibilitaram 

constatar que as maiores taxas de precipitação ocorriam no mês entre abril e setembro, principalmente 

no mês de maio (Figura 2), corroborando os estudos de Bomfim et al. (2002) e Diniz et al. (2014). 

Os registros de ocorrências de alagamentos nas mídias digitais, impressas e televisivas reportam os 

meses de abril e maio como os mais frequentes, decorrentes tanto de chuvas rápidas e intensas como 

de longa duração e moderadas. Assim, como nas demais cidades, nos períodos de chuva, os 

alagamentos são intensificados pelas intervenções humanas no ambiente urbano, como a 

impermeabilização do solo e a ineficiência dos sistemas de drenagem. 
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Figura 2 – Gráfico do índice pluviométrico e média da temperatura mínima e máxima do município de Lagarto (SE). 

Fonte: Modificado de Companhia de Desenvolvimento de Recursos Hídricos e Irrigação de Sergipe (COHIDRO) 

 Quanto maior a amplitude altimétrica, maiores são o volume e a velocidade de escoamento 

das águas precipitadas que atingem as regiões mais baixas. Como as áreas urbanas são muito 

impermeabilizadas, não há como ocorrer a infiltração e o alagamento se dá rapidamente. A variação 

da altitude da sede municipal de Lagarto é cerca de 80 m (Figura 3), somada a uma drenagem 

insuficiente e inadequada para escoar e armazenar o volume de água precipitada. Dessa forma, o 

desnível da superfície é uma característica intrínseca predisponente a alagamento. A declividade do 

terreno (Figura 4) está diretamente associada à propensão ao escoamento ou acúmulo de água. As 

áreas de baixa declividade (planas ou suavemente onduladas) apresentam maior susceptibilidade a 

alagamentos decorrente da baixa velocidade do escoamento, fazendo com que ocorra o acúmulo da 

água. De maneira oposta, as áreas de média a alta declividade (onduladas a fortemente onduladas), a 

velocidade de escoamento das águas é alta em decorrência da ação da gravidade ser maior. Na área 

de estudo, as classes de declividades atingem valores máximos de 45%, no entanto as principais 

classes, em ordem decrescente são: 2 a 5% (relevo suave ondulado), 0 a 2% (relevo plano) e 5 a 10% 

(relevo ondulado). A classe 10 a 15% não são visíveis na escala de apresentação (1:350.000). 

  
Figura 3 – Mapa hipsométrico Figura 4 – Mapa de declividade 
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É possível verificar que a porção central da sede do município existe a maior área de baixa 

declividade, porém, por dispor de uma alta altitude não há registro de ocorrência de alagamento ou 

inundação nessa área (Figuras 5 e 6). 

  
Figura 5 – Mapa de cobertura do solo Figura 6 – Mapa de áreas alagáveis 

 

 As regiões com maior incidência de alagamento são justamente as áreas com grande 

adensamento populacional e com menores altitudes, na qual o solo é praticamente todo 

impermeabilizado. Esse resultado também constatado por Braga (2016). Atualmente, o aumento do 

número de pessoas vivendo em áreas de risco de alagamentos tem sido uma das características 

negativas do processo de urbanização e crescimento da cidade. 

É importante ressaltar a estreita ligação entre a saúde pública e o alagamento, condições 

propícias para o aparecimento de doenças e surtos epidêmicos, uma vez que a água carrega consigo 

alguns patógenos e pode propiciar ambiente ideal para o aparecimento de doenças como leptospirose, 

cólera, diarreias, entre outras. As doenças de veiculação hídrica são intensificadas com esgotamento 

sanitário deficiente e inundações de córregos e rios poluídos. 

CONCLUSÕES 

A sede municipal de Lagarto não é diferente da maioria das cidades brasileiras com alto 

crescimento populacional e sem planejamento adequado para sustentar a expansão urbana e evitar as 

ocorrências de alagamentos. A precariedade do sistema de drenagem não suporta os índices 

pluviométricos na estação chuvosa, principalmente entre os meses de abril e junho. A maioria das 

ocorrências de alagamento registradas na Defesa Civil e verificada nas mídias digitais, impressas e 

televisivas é em abril e maio. 

As características do relevo (desnível altimétrico e declividade) são os fatores predisponentes 

ao alagamento (susceptibilidade) e a impermeabilização das encostas e várzeas são os fatores efetivos 

ao alagamento (vulnerabilidade). São necessárias implementações de técnicas estruturais 
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compensatórias como valetas, trincheiras, poços ou até mesmo técnicas para os sistemas viários como 

pavimentação de asfalto permeável. 

A construção de núcleos habitacionais, principalmente precários, em terrenos que margeiam os 

cursos d’água tornam a população vulnerável aos alagamentos. A retificação e o assoreamento dos 

canais fluviais são agravados pela falta de políticas públicas de conscientização dos moradores com 

relação à correta deposição dos resíduos sólidos. Com isso, faz-se necessário o controle efetivo do 

uso e ocupação do solo, buscando evitar a instalações de moradias em áreas suscetíveis aos riscos de 

alagamentos. 
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