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RESUMO – O presente estudo buscou mapear, utilizando Método de Análise Hierárquica (AHP)
aliado a Sistemas de Informações Geográficas (SIG), as áreas de risco de alagamento do bairro
Marcos Freire, município de Jaboatão dos Guararapes - PE. Para isso, foram determinados pesos de
importância aos parâmetros analisados, que foram elencados em virtude da contribuição ao risco de
alagamento, sendo eles: uso e ocupação do solo, hipsometria, declividade e pedologia. Esses
parâmetros foram georreferenciados e manipulados na forma matricial através do software ArcGIS
(10.4), onde foram submetidos a técnicas de reclassificação e álgebra de mapas. A partir dessas
técnicas, foi possível obter o mapa de risco de alagamento para região do estudo, onde foi
observado que as áreas que apresentam maiores riscos são as que possuem baixas declividades e
cotas altimétricas e expressiva intervenção antrópica. Através dos resultados obtidos, destaca-se a
utilização dessas ferramentas como uma alternativa viável e ágil para promover um planejamento
ambiental e urbano adequados.

ABSTRACT – The present study sought to map, using Analytic Hierarchy Process (AHP)
combined with Geographic Information Systems (GIS), the areas at risk of flooding in the Marcos
Freire neighborhood, municipality of Jaboatão dos Guararapes - PE. For this, weights of importance
were determined for the analyzed parameters, which were listed due to the contribution to the risk
of flooding, namely: land use and occupation, hypsometry, slope and pedology. These parameters
were georeferenced and manipulated in the matrix form using the ArcGIS (10.4) software, where
they were subjected to reclassification techniques and map algebra. From these techniques, it was
possible to obtain the flood risk map for the region of the study, where it was observed that the
areas that present the greatest risks are those with low declivity and elevation levels and significant
anthropic intervention. Through the results obtained, the use of these tools as a viable and agile
alternative to promote an adequate environmental and urban planning stands out.
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Planejamento Ambiental e Urbano.
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INTRODUÇÃO

O fenômeno histórico da urbanização ocorreu com maior intensidade no Brasil a partir da

década de 1970, quando houve um fluxo considerável de migrações de pessoas do campo para a

cidade (VIEIRA et al., 2017). Entretanto, esse processo foi ocorrendo de forma acelerada, intensa e

desordenada, não havendo a fiscalização adequada da gestão pública, resultando em problemas

sociais, econômicos, organizacionais e, sobretudo, ambientais (SILVA et al., 2017; CASAROTI et

al., 2018).

Além de outras consequências, a urbanização implica em alterações significativas no regime

das águas pluviais em decorrência do desmatamento e impermeabilização do solo (LUCAS et al.,

2010), aumentando o escoamento superficial e a velocidade de deslocamento por condutos e canais,

diminuindo a oportunidade de infiltração e reduzindo a evapotranspiração (TUCCI, 2016).

Associadas a essas intervenções, Mantis e Vaz (2019) afirmam que as enchentes e alagamentos

constam como um dos principais problemas a serem enfrentados, principalmente em épocas de

chuvas intensas, com destaque para as áreas de altitude e declividade mais baixas.

Licco e Dowell (2015) definem alagamento como o acúmulo momentâneo de águas em

determinados locais por deficiência no sistema de drenagem, podendo ser agravado por processos

fluviais. Para o Ministério da Saúde do Brasil (2017), esse tipo de desastre provoca danos humanos,

patrimoniais e ambientais, fazendo com que, todos os anos, milhares de famílias saiam de suas

casas (temporária ou definitivamente) e tenham sua saúde física e mental exposta a diversos tipos

de agravos e doenças.

Diante dessa problemática, Borges et al. (2015) enfatizam que o planejamento das áreas de

risco, sobretudo de alagamento, deve ser estabelecido, pois através dele é possível designar medidas

de controle como zoneamento e uso e ocupação do solo, delimitando as áreas que apresentam

suscetibilidade ao risco e objetivando minimizar os danos causados pelos fenômenos decorrentes da

urbanização. Para os autores, o geoprocessamento é uma ferramenta que auxilia no planejamento de

áreas, gerando mapas com informações espaciais, pois essa tecnologia permite realizar análises

complexas ao integrar dados de diversas fontes e criar bancos de dados georreferenciados.

Devido às características físico-naturais e ao considerável índice de antropização apresentados

no bairro Marcos Freire, município de Jaboatão dos Guararapes - PE, o presente estudo tem como

objetivo mapear as áreas de risco de alagamento dessa região, utilizando técnicas de

geoprocessamento aliadas ao Método de Análise Hierárquica (AHP), a fim de contribuir como

instrumento para a elaboração de políticas públicas mitigadoras desse tipo de acidente.
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MATERIAIS E MÉTODOS

Localização e caracterização da região do estudo

O município de Jaboatão dos Guararapes está situado na região litorânea do Estado de

Pernambuco e faz parte da Região Metropolitana do Recife (RMR). Limita-se com Recife ao norte,

Moreno a leste, São Lourenço da Mata a noroeste, Cabo de Santo Agostinho ao sul e com o Oceano

Atlântico a leste, ocupando uma área de, aproximadamente, 258,70 km² (IBGE, 2020).

De acordo com o Serviço Geológico do Brasil (CPRM, 1997), Jaboatão dos Guararapes está

localizado numa região que, segundo a classificação de Köppen, apresenta um clima tropical úmido

(AMS’), possuindo temperatura média anual de 26 °C, mínima de 18 °C e máxima de 32 °C.

Conforme os dados históricos de monitoramento pluviométrico disponibilizados pela Agência

Pernambucana de Águas e Clima (APAC), o posto pluviométrico denominado “268 - Jaboatão dos

Guararapes (Bar. Duas Unas)”, situado sob as coordenadas UTM (25 S) 275.352,867 mE e

9.104.946,521 mN, apresentou índices pluviométricos médios máximo e mínimo mensais de 320,56

mm e 32,26 mm, respectivamente, e média anual de 1.765,83 mm para um período de 15 anos,

compreendido entre 2005 e 2019, como apresenta a Figura 1. Vale salientar que, também foi

realizada pesquisa nos sites do INPE, do INMET e da ANA (Hidroweb), mas não houve êxito, ou

seja, os referidos órgãos não dispuseram séries históricas de precipitação para o município.

Em Jaboatão dos Guararapes, a precipitação máxima mensal ocorre durante o período de

inverno, geralmente, ao longo do mês de junho, podendo atingir, sobretudo em eventos críticos,

valores acima do índice pluviométrico médio máximo.

Figura 1 – Índice pluviométrico médio mensal do posto “268 - Jaboatão dos Guararapes (Bar. Duas Unas)” para o

período de 2005 a 2019.

O bairro Marcos Freire, que configura a região do estudo, está localizado na porção centro-

norte do município de Jaboatão dos Guararapes, como mostra a Figura 2 (A). Do ponto de vista

físico‐natural, a região possui cotas altimétricas que variam entre -19 e 117 metros, apresentando a

formação de colinas na porção norte, adjacentes a uma planície aluvial, e uma planície

flúvio‐lacustre a sudoeste que é caracterizada por conter altitudes inferiores a 5 metros e

compreender áreas sujeitas a inundações e alagamentos (FRANÇA et al., 2016).
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Além dos fatores apresentados, a hidrografia da região, especialmente pela presença do rio

Jaboatão (Figura 2 (B)), somada ao elevado número de ocupações, muitas vezes irregulares, nas

margens deste corpo hídrico contribui na ocorrência das áreas passíveis a acidentes hidrológicos.

Outra questão determinante na influência de alagamentos na região do estudo é o considerável

índice de antropização que se estende pela porção leste, definindo sua parte urbana. Esse tipo de

intervenção é caracterizado no local por grandes aterros e taxas de impermeabilização da superfície

promovidos, principalmente, pela ocupação de residências e galpões, sobretudo logísticos.

Figura 2 – (A) Localização e (B) Mapa hidrográfico do bairro Marcos Freire.

A escolha do bairro Marcos Freire como região de estudo se deu pelo mesmo apresentar

características físico-naturais e considerável índice de intervenção antrópica que o condiciona a

compreender áreas suscetíveis ao risco de alagamento.

Escolha dos parâmetros

Conforme análise realizada em estudos semelhantes, foi verificado que dentre os parâmetros

que contribuem na suscetibilidade do risco de alagamento, o uso e ocupação do solo, a hipsometria,

a declividade e a pedologia apresentaram maior recorrência (BRAGA et al., 2020; CAMPIOLI e

VIEIRA, 2019; MANTIS e VAZ, 2019; REZENDE et al., 2017; BORGES et al., 2015). Devido as

registros citados na literatura, esses parâmetros também foram utilizados neste trabalho.
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Coleta e tratamento dos dados

O mapa de uso e ocupação do solo foi produzido através de análise visual sobre imagens

aéreas (ortofotos) datadas de 2016 e derivadas de recobrimento aerofotogramétrico. Devido à

excelente qualidade das imagens foi possível gerar arquivos vetoriais (do tipo polígono) para

representar as classificações da cobertura do solo do local. Além disso, o conhecimento da região,

através de constatações no local, permitiu aperfeiçoar essa classificação. Essas imagens foram

cedidas pela Prefeitura Municipal do Jaboatão dos Guararapes (PMJG); os mapas hipsométrico e de

declividade foram elaborados em ambiente SIG através do arquivo shapefile de curvas de níveis

disponibilizado pela PMJG; o mapa pedológico foi disponibilizado pela PMJG através de arquivo

em formato vetorial (shapefile).

Todos os mapas obtidos foram manipulados no software ArcGIS (versão 10.4) em

coordenadas UTM no Sistema de Referência Geocêntrico para as Américas (SIRGAS).

Reclassificação dos parâmetros

Após a confecção dos mapas, foi necessário reclassificá-los atribuindo valores de 1 a 5 para

cada classe dos parâmetros escolhidos. Esses valores foram designados de forma que quanto maior

o valor atribuído à classe, maior o grau de risco de alagamento. Sendo então esses graus definidos

como muito baixo ou nulo (1), baixo (2), médio (3), alto (4) e muito alto (5). Para realizar essa

etapa de reclassificação, foi utilizada a opção reclassify pelo menu spatial analyst no ArcGIS.

A Tabela 1 apresenta as classes dos parâmetros reclassificadas quanto ao grau de risco de

alagamento.

Tabela 1 – Reclassificação das classes dos parâmetros, conforme o grau de risco a alagamento.

Grau
Parâmetros

Uso e ocupação do solo Hipsometria (m) Declividade (%) Pedologia

1 Vegetação Densa -19,00 - 8,00 0 - 3,00 Argiloso Verm.-Amarelo

2 Vegetação Rasteira 8,01 - 35,00 3,01 - 8,00 Latossolo Amarelo

3 - 35,01 - 62,00 8,01 - 20,00 -

4 Solo Exposto 62,01 - 89,00 20,01 - 45,00
Gleissolo Háplico,

Espodossolo Ferr. Hidr.

5
Área Antropizada,

Corpo Hídrico
89,01 - 116,00 > 45 Área Urbana, Água
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Aplicação do Método de Análise Hierárquica (AHP)

O método proposto para o mapeamento das áreas de risco de alagamento do bairro Marcos

Freire teve como embasamento a aplicação do AHP, que se trata de um procedimento desenvolvido

por Thomas L. Saaty em meados da década de 1970. De acordo com Campioli e Vieira (2019), esse

método gera uma escala de importância por meio de pesos entre as classes dos parâmetros avaliados,

pois cada uma dessas classes possui determinada importância que influencia no possível alagamento

da região do estudo. Assim, foi realizado um processo de julgamento comparativo entre os

parâmetros para determinar a importância mútua de cada um deles para construir a Matriz de

Comparação Pareada (Tabela 2). Para isso, foi utilizada uma escala de pesos definida por Saaty

(1977), seguindo a ordem de importância apresentada na Tabela 3.

Tabela 2 – Matriz de Comparação Pareada

parâmetro parâm. 1 ... parâm. p ... parâm. m

parâm. 1 1 ... a1p ... a1m

... ... ... ... ... ...

parâm. p ap1 ... 1 ... apm

... ... ... ... ... ...

parâm. m am1 ... amp ... 1

Tabela 3 – Escala de julgamento de importância do AHP

Valores Descrição e justificativa da importância

1 Igual - Os dois parâmetros contribuem equitativamente.

3 Moderada - O parâmetro comparado é um pouco mais importante que o outro.

5 Essencial ou forte - Julgamento favorecendo fortemente um parâmetro sobre o outro.

7 Muito forte - Um parâmetro é fortemente favorecido, com demonstração na prática.

9
Extrema - O parâmetro comparado apresenta uma importância maior do que o outro em

maior nível possível.

2, 4, 6, 8 Valores intermediários - Quando há uma condição intermediária entre duas definições.

Após o preenchimento da Matriz de Comparação Pareada, foi obtido o vetor de pesos

associados a essa matriz, como mostra a Tabela 4, em que cada elemento desse vetor indica a

importância relativa de cada parâmetro quando comparado aos demais.
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Tabela 4 – Vetor de pesos associado à Matriz de Comparação Pareada.

Par. par. 1 ... par. p ... par. m auto-vetor Pesos

par. 1 1 ... a1p ... a1m m
mp aaag 11111 *...**...*

S
g1

1 

... ... ... ... ... ... ... ...

par. p ap1 ... 1 ... apm m
pmpppp aaag *...**...*1

S
g p

p 

... ... ... ... ... ... ... ...

par. m am1 ... amp ... 1 m
mmmpmm aaag *...**...*1

S
gm

m 

Soma 


m

p
pa

1
1 ... 



m

p
ppa

1
... 



m

p
pma

1




m

p
pgS

1
1

Em seguida, ainda foi necessário avaliar a consistência dos resultados. Esse tipo de avaliação

é executado através do cálculo do Índice de Consistência (IC) e da Razão de Consistência (RC).

Para Campioli e Vieira (2019), o IC prevê uma boa estimativa em relação aos pesos resultantes do

AHP, sendo necessário verificar se o valor do autovalor máximo (λmáx) da matriz está próximo do

número de parâmetros (m) utilizados para o cálculo. Essa verificação é obtida através da Equação 1.

1



m

mIC máx

Para realização do cálculo da RC foi preciso usar o valor do Índice Randômico (IR), que

varia com a quantidade “m” de parâmetros estabelecidos na matriz de comparação pareada. Saaty

(1987) propõe uma tabela com os IR’s de matrizes de ordem 1 a 10, calculados em laboratório,

conforme exibido na Tabela 5. A RC é obtida pela razão do IC pelo IR correspondente. Segundo

Saaty (1987), caso a RC seja menor ou igual a 10% os julgamentos obtidos são consistentes.

Tabela 5 - Índices randômicos (IR).

m 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
IR 0 0 0,58 0,90 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 1,49

Utilização da álgebra de mapas

Para essa etapa foram realizadas operações aritméticas utilizando a ferramenta raster

calculator do software ArcGIS, onde foram associados os parâmetros de suscetibilidade a

alagamento reclassificados e representados por dados matriciais com os pesos estabelecidos na

etapa anterior. Como subsídio para essa etapa, foi utilizado um modelo de equação apresentado pela

Equação 2.

(1)
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SDHUM SDHU ****  

Nessa equação, “M”, “U”, “H”, “D”, “S” e “ω” correspondem, respectivamente, ao mapa de

risco de alagamento, o uso e ocupação do solo, a hipsometria, a declividade, a pedologia (tipo de

solo) e ao peso do respectivo parâmetro (obtido pelo método AHP).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Por meio das técnicas realizadas no SIG, foi possível obter os mapas de comportamento do

bairro Marcos Freire em relação aos parâmetros de suscetibilidade a alagamento elencados neste

estudo, como apresenta a Figura 3. São eles: uso e ocupação do solo (A), hipsometria (B),

declividade (C) e pedologia (D).

Figura 3 – Comportamento dos parâmetros de suscetibilidade a alagamento no bairro Marcos Freire

É possível observar que há um predomínio de área antropizada a leste do bairro Marcos

Freire, bem como a presença do rio Jaboatão. Em contrapartida, a porção oeste é preenchida, em

grande parte, pela vegetação e solo exposto. Acerca da geomorfologia, há uma prevalência de cotas

altimétricas e declividade baixas na parte sudeste da região, destoando do que pode ser verificado a

noroeste. Em relação a pedologia, o gleissolo háplico é o tipo de solo que mais se apresenta no

bairro, enquanto o argilossolo vermelho-amarelo é identificado na parte oeste e os latossolo amarelo

e espodossolo ferrilúvico hidromórfico aparecem, em pequena quantidade, na parte leste.

(2)
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A Matriz de Comparação Pareada desenvolvida para este estudo está apresentada na Tabela 6.

Nessa matriz foi observado que, conforme os valores dos pesos, o parâmetro declividade foi

definido como o mais importante diante dos demais e a pedologia como o menos importante.

Tabela 6 – Matriz de Comparação Pareada dos parâmetros da região do estudo

Parâmetro Uso e ocup. do solo Hipsometria Declividade Pedologia Pesos

Uso e ocup. do solo 1 1/3 1/4 3 0,1276
Hipsometria 3 1 1/3 5 0,2698
Declividade 4 3 1 7 0,5462
Pedologia 1/3 1/5 1/7 1 0,0564

A partir dos valores definidos na Matriz de Comparação Pareada e da determinação dos pesos

relativos cada parâmetro, foi analisada a consistência desses resultados, onde foi obtido o IC

equivalente a 0,0437 e a RC igual a 4,9105%. Pelo fato do valor da RC ser inferior a 10%, os pesos

estabelecidos para este modelo são aceitáveis, segundo Saaty (1987).

Após a verificação da consistência dos pesos que representa cada parâmetro, foi possível

elaborar o seguinte modelo matemático para a produção do mapa de risco de alagamento do bairro

Marcos Freire: M = 0,1276*U + 0,2698*H + 0,5462*D + 0,0564*S, o qual foi submetido à álgebra

de mapas no ambiente SIG, onde foi gerado o mapa representado pela Figura 4.

Figura 4 – Mapa de risco de alagamento do bairro Marcos Freire
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Analisando o referido mapa, pode-se observar que os riscos de alagamento alto e muito alto

se apresentam dominantes na parte sudeste da área mapeada. A ocorrência desse fato se deve,

principalmente, às características físicas da região do estudo, bem como o comportamento das

agressões antrópicas ocorridas no local. Por esses mesmos motivos, pode se verificar que a parte

noroeste da região é representada pelos riscos de alagamento baixo e muito baixo.

Corroborando essa análise, França et al. (2016), em estudo semelhante, constataram que nas

áreas com menores altitudes do bairro Marcos Freire existem o maior número de imóveis,

favorecendo, dessa forma, a ocorrência de alagamentos nesses locais. Ainda de acordo com os

autores, o referido bairro possui uma grande área destinada a expansão urbana (que pode ser

identificada na porção noroeste). A modificação desse espaço no futuro pode acarretar numa maior

taxa de impermeabilização do solo, elevando o grau de risco de alagamento dessa região.

CONCLUSÃO

O mapeamento quanto ao risco de alagamento do bairro Marcos Freire, utilizando SIG e AHP,

apresentou resultados satisfatórios. Foi possível demonstrar que as áreas que apresentam maior

suscetibilidade a esse tipo de acidente são as que possuem um conjunto de parâmetros associados,

sobretudo às baixas declividades e altitudes, fortes intervenções antrópicas e solos com baixa

capacidade de infiltração. A combinação dessas técnicas se constitui como uma alternativa viável e

ágil que possibilita promover um planejamento urbano adequado.
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