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RESUMO – A possibilidade de múltiplos usos dos dispositivos móveis (tablets, smartphones, entre 

outros) na vida contemporânea, aliado à crescente popularização dos mesmos remete a difusão de 

novas tecnologias. Neste contexto, o presente estudo buscou investigar a possibilidade de utilização 

de aplicativos móveis em smartphones, especificamente o aplicativo Hidromapp, como ferramenta 

técnica de suporte para a coleta de marcas de inundações, bem como a utilização dos dados 

coletados in situ para o mapeamento de áreas de risco. Para tal, foram recolhidas informações 

distribuídas ao longo das margens do Rio Pirangi e da mancha de inundação referente ao evento 

ocorrido em 2017 no município de Jaqueira/PE. As informações foram posteriormente utilizadas 

como dados de entrada para a modelagem e reconstituição da mancha, por meio de técnicas de 

geoprocessamento e Modelo Digital de Terreno de alta resolução (Pernambuco Tridimensional – 

PE3D). Destarte, o produto gerado correspondeu às metas propostas ao escopo do estudo, 

estruturando-se como um instrumento de alto valor agregado à gestão municipal, a fim de elaborar 

medidas preventivas e estabelecer ações conjuntas entre a comunidade e o poder público na defesa 

permanente contra os desastres naturais. 

 

ABSTRACT – The possibility of multiple uses of mobile devices (tablets, smartphones, among 

others) in contemporary life, coupled with the growing popularity of them refers to the diffusion of 

new technologies. In this context, the present study sought to investigate the possibility of using 

mobile applications on smartphones, specifically the Hidromapp application, as a technical support 

tool for the collection of flood marks, as well as the use of data collected in situ for the mapping of 

areas risk. To this end, information was collected distributed along the banks of the Pirangi River 

and the flood spot referring to the event that occurred in 2017 in the municipality of Jaqueira/PE. 

The information was later used as input data for the modeling and reconstitution of the stain, by 

means of geoprocessing techniques and high resolution Digital Terrain Model (Pernambuco 

Tridimensional - PE3D). Thus, the product generated corresponded to the goals proposed in the 

scope of the study, structuring itself as an instrument of high added value to the municipal 

management, in order to elaborate preventive measures and to establish joint actions between the 

community and the public power in the permanent defense against the natural disasters. 
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1 – INTRODUÇÃO 

 

As inundações são mais antigas que a existência do homem, pois são fenômenos naturais 

dos regimes dos rios, presentes no ciclo hidrológico de qualquer curso hídrico (TUCCI; BERTONI, 

2003). No entanto, a ocupação antrópica ao longo das bacias hidrográficas pode ocorrer sem um 

planejamento adequado, com reduzida preocupação acerca da preservação do meio ambiente. Com 

a ocupação de várzeas e as planícies fluviais torna-se frequente o enfrentamento, por parte da 

população, de problemas com o regime fluvial dos rios, onde se verifica a ocorrência de enchentes e 

inundações. 

De fato, não é possível controlar o aumento do número de ocorrências das inundações 

severas. Entretanto, o conhecimento dos fenômenos climáticos e dos desastres naturais a que nosso 

território está sujeito é fundamental para a efetividade de uma política de redução de riscos.  

Conforme discutido por Yalcin e Akyurek (2004), alguns problemas relacionados às inundações 

podem ser solucionados através de estudos planejados e projetos detalhados sobre as áreas 

propensas a estes eventos. Destarte, Oliveira et al. (2004) comentam que o zoneamento do território 

baseado na avaliação da susceptibilidade e do risco é considerado um instrumento fundamental para 

a integração dos riscos no planejamento urbano.  

Desse modo, os mapas de zoneamento de risco podem representar um bom instrumento para 

a administração de cidades no tocante a manutenção e preservação da estrutura, tanto a respeito das 

questões físicas quanto sociais. Todavia, boa parte dos municípios não possuem em seu cadastro 

técnico as áreas estimadas de inundação. Seja pela deficiência do seu quadro profissional ou pela 

fragilidade econômica enfrentada pelos mesmos. Ante ao exposto, a utilização de aplicativos 

móveis que desempenham atividades semelhantes tem permitido uma gama de possibilidades ao 

campo da engenharia. Tanto pelo baixo custo aliado à operação quanto pela facilidade de manuseio 

das plataformas disponíveis. 

Neste contexto pretende-se com este trabalho investigar as possibilidades de utilização de 

aplicativos móveis em smartphones, especificamente o aplicativo Hidromapp, como ferramenta 

técnica de suporte para a coleta de marcas de inundações, além da utilização das informações 

coletadas para o mapeamento de áreas de inundação.  
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2 – MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O estudo foi realizado no município de Jaqueira, localizado na Bacia do Rio Una, região 

fortemente afetada por eventos extremos de inundações no estado de Pernambuco. Os dados 

coletados referem-se ao evento ocorrido em maio de 2017, o qual facultou em aproximadamente 3,3 

mil desabrigados e 36 mil desalojados nas cidades que decretaram estado de emergência.  

Favorecido pela confluência e intensificação de ventos úmidos nos baixos níveis da 

atmosfera, desde o oceano até a costa de Pernambuco, elevando assim o transporte de umidade para 

o continente entre a Zona da Mata e o Agreste, o evento registrou um total de 632 milímetros 

precipitados para o mês de maio no município de Jaqueira, equivalente a mais que o quádruplo 

verificado em anos anteriores (APAC, 2017). O comportamento atípico, aliado às deficiências 

estruturais e organizacionais do município ocasionaram danos e perdas sociais (Figura 1). 

 

 

Figura 1 - Impactos da inundação ocorrida no município de Jaqueira em 2017. 

Para a coleta e armazenamento de dados foi utilizado o aplicativo Hidromapp (OLIVEIRA 

et al., 2018), (OLIVEIRA et al., 2019). bem como alguns materiais auxiliares, tais como trena, para 

aferição das cotas inundadas em cada ponto, mapa da região analisada, prancheta e caneta, a fim de 

eventuais anotações. Em campo, as informações coletadas envolveram o contorno da mancha 

inundada, abrangendo os pontos com cota de inundação próxima a zero, locais com menor ou 

nenhum dano causado, além de informações nos locais com altos índices de danos, nos quais se 

observou as maiores cotas inundadas. 
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Os dados foram obtidos através de entrevistas com a população presente na área de risco, 

onde se questionou a altura da cota inundada em cada residência, bem como foi analisada a 

presença de marcas de inundações nos imóveis, a fim de enriquecer o banco de dados e embasar as 

informações relatadas pelos entrevistados no tocante ao evento em estudo. Ao todo, foram coletados 

228 pontos, distribuídos ao longo das margens do Rio Pirangi e da área inundada (Figura 2). As 

informações foram posteriormente utilizadas como dados de entrada para a modelagem e 

reconstituição da mancha de inundação, por meio de técnicas de geoprocessamento. 

 

 

Figura 2 - Pontos coletados ao longo da margem do rio Pirangi. 

Para reconstrução da mancha inundada foi utilizado o software QGIS 3.6, uma plataforma 

livre com código fonte aberto. Nele, através dos dados levantados em campo e do Modelo Digital 

do Terreno (MDT) da área em estudo (base PE3D), foi possível transformar a altura de inundação, 

relativa ao solo, em cota de inundação. Com os dados pré-processados, a reconstituição da mancha 

de inundação foi realizada através do algoritmo Thin Plate Spline (TPS), também disponível no 

software supracitado. A ferramenta TPS constitui-se em um interpolador que estima os valores 

usando uma função matemática que minimiza a curvatura total, resultando em uma superfície lisa 

que passa exatamente pelos pontos de entrada. Dessa forma, o método é recomendado para gerar 

superfícies com variações delicadas, como elevação, altura do lençol freático ou concentrações de 

poluição (CRONEMBERGER, 2009). 



      

 

XV Simpósio de Recursos Hídricos do Nordeste 
  

5 

 

 

 

 

Para a etapa de calibração dos parâmetros do modelo escolhido foram selecionados 198 

pontos dentre os coletados em campo, enquanto os demais foram utilizados para a validação dos 

resultados. Para a validação, buscou-se selecionar pontos ao longo de toda a extensão da mancha de 

inundação, com o intuito de possibilitar a legitimação dos resultados em todos os pontos. 

 Similarmente ao procedimento descrito por Dantas (2012) para o evento ocorrido no 

município de Palmares, foi executada uma álgebra de mapas, técnica empregada para obter o 

recorte da mancha inundada através da subtração entre o raster interpolado com as cotas de 

inundação e o raster contendo as cotas do terreno. Ao final do processamento, a etapa de validação 

foi realizada com os pontos coletados em campo que não foram inseridos no processo de calibração 

do interpolador, a fim de averiguar a confiabilidade do modelo usado. 

Para mensurar o grau de correspondência entre a altura da lâmina d’água interpolada (HI) e 

dos pontos coletados em campo (HM) foi utilizada a Raiz do Erro Médio Quadrático (Root Mean 

Square Error - RMSE), Equação 1. 

 

n

)HO - (HI
RMSE

n

1  i

2

ii                                                                                            (1)        

 

Onde: HIi é a altura lâmina d’água estimada por interpolação; HOi é a altura lâmina d’água 

observada; n é o número de pontos comparados. 

 

3 – RESULTADOS 

 

3.1 – Desempenho do aplicativo Hidromapp 

 

O Hidromapp, aplicativo usado para coleta de dados em campo, possui uma interface 

interativa, didática e de fácil entendimento, além de não consumir bateria e dados móveis em 

quantidades consideráveis. Em campo, o georreferenciamento dos dados foi obtido através do GPS 

integrado no smartphone ou da função “apontar no mapa”, a qual auxilia a alocação dos pontos 

situados na borda da inundação, que são cruciais para a fase de calibração da mancha inundada. 

Com intuito de enriquecer o banco de dados e beneficiar a fase de processamento dos mesmos, a 

plataforma permite que o usuário envie fotos e faça breves comentários a respeito da colaboração 

(Figura 3). 
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Figura 3 - Registro de dados adicionais ao acervo do Hidromapp. 

Entretanto, em alguns casos, observou-se dificuldade de inscrição das medidas exatas 

levantadas em campo devido à sensibilidade do touch screen do smartphone, visto que o método de 

registro oferecido pela plataforma requer o deslizamento sobre a tela. Fato que pode ser solucionado 

por meio da opção de digitação do dado coletado. Dada à variabilidade do referencial que pode ser 

adotado, pois as residências são construídas em níveis distintos aos das vias públicas, o usuário 

deve estar atento a realizar as devidas correções, a fim de que o valor informado represente a cota 

inundada referente à via pública, tornando-se esta uma limitação do aplicativo. Compreendidas as 

atribuições e limitações da plataforma, recomenda-se que o seu conhecimento alcance as esferas nas 

quais estão situadas as defesas civis dos municípios, visto que ambos defendem concomitantemente 

ações como o planejamento e promoção da defesa contra desastres. 

 

3.2 – Mancha reconstituída 

 

 O TPS, interpolador selecionado devido a sua aplicabilidade para geração de superfícies 

com variações delicadas, dispõe de parâmetros que, quando combinados, possibilitam diversas 

composições da mancha inundada, dentre as quais é possível calibrar o nível de regularização da 

superfície produzida, a quantidade de pontos que interfere em cada interpolação, bem como o raio 

de pesquisa incidente. Destarte, para o produto final apresentado neste estudo, os parâmetros 

usados, discutidos e testados empiricamente, estão dispostos na Tabela 1.  
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Tabela 1 - Parâmetros usados para o modelo calibrado. 

Parâmetros do modelo TPS Critérios adotados ao modelo calibrado 

Regularisation 0,00001 

Search Range Global 

Search Radius 25,00 

Number of points All points within search distance 

 

Com o intuito de mensurar o grau de correspondência entre a metodologia proposta e as 

informações recuperadas do evento, calculou-se o RMSE correspondente aos dados designados à 

validação. Para a profundidade de lâmina d’água o RMSE calculado foi de 0,34 m, indicando 

resultados positivos quando comparado a estudos correlatos realizados por Apel et al. (2009), Poser 

e Dransch (2010) e Scorzini, et al. (2018) com 0,87 m, 0,76 m e 0,50 m respectivamente. 

A mancha inundada reconstituída para o município de Jaqueira (Figura 4) explicita as 

regiões afetadas pelo evento, bem como o nível registrado. Tornando-se indicador de agressividade 

e respectivo dano associado às áreas acometidas habitadas.  

 

 

Figura 4 - Mancha de inundação reconstituída Jaqueira/PE - Maio de 2017. 
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Entretanto, conforme observado por Dantas (2012), a metodologia usada para obtenção do 

contorno da mancha de inundação por meio de interpoladores pode apresentar algumas limitações, 

sobretudo na extrapolação da superfície das marcas observadas para definição do alcance da 

inundação. Neste estudo foi observada a inclusão de regiões com depressões em áreas adjacentes 

sem conectividade hidráulica com o canal de propagação do escoamento, gerando assim 

superestimação da mancha de inundação obtida a partir dos dados observados. 

Pode-se notar também que a simulação apresentou áreas com profundidades elevadas 

(Figura 5). Comportamento que pode ser esclarecido por inúmeros fatores, dentre os quais estão 

listados a deficiência da base de dados na região, inabitabilidade local, informações de cunho 

duvidosas apresentadas pelos residentes mais próximos, além de condições de contorno fixadas na 

PE- 126 que margeia o município, a qual apresenta cota altimétrica elevada.  

 

 

Figura 5 - Região com base de dados deficiente. 

 

Ademais, ressalta-se que o processo sensível de calibração da mancha contou com o auxílio 

do MDT PE3D de alta resolução, obtido por perfilamento a laser através da tecnologia LiDAR, 

referente aos produtos do projeto Pernambuco Tridimensional (PE3D), de modo a facilitar a 

identificação das áreas atingidas, otimizando assim o processo de refinamento da simulação. A base 

PE3D possui resolução espacial de 1 metro e erro altimétrico associado de até 25 centímetros 

(CIRILO et al., 2015). 

.  
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4 – CONCLUSÕES 

 
 

O presente estudo buscou mapear as áreas sujeitas a inundações no município de Jaqueira 

através do levantamento de dados realizado com o aplicativo Hidromapp, bem como averiguar a 

utilização de algoritmos baseados em interpolações para a reconstituição de manchas de inundação 

a partir dados coletados in situ. A metodologia empírica usada, bem como a escolha do aplicativo 

Hidromapp apresentaram resultados satisfatório ao escopo do estudo, confirmando aplicação 

anterior da metodologia pelos autores (RIBEIRO et al., 2020), inserindo-se, dessa forma, como 

método inovador e de baixo custo agregado. 

Decerto, a mancha reconstituída conseguiu reproduzir de maneira satisfatória as regiões 

afetadas pelo evento, apresentando resultados que indicam o nível de agressividade e respectivo 

dano associado às áreas acometidas habitadas. Todavia, durante o processo construtivo da mancha, 

foi evidenciado que uma base de dados vasta e regularmente estruturada está intimamente ligada à 

qualidade e veracidade do produto gerado pelo algoritmo Thin Plate Spline, além de facilitar o 

processo de calibração.  

Ante ao exposto, a reconstituição de manchas de inundação pode ser considerada como um 

importante instrumento para o controle e prevenção de inundações. Contribuindo ao fato de que os 

mapas deveriam ser a base para todos os programas de redução de danos, aliado as circunstâncias 

de que em municípios pequenos e com poucos recursos econômicos, realidade tangente ao estudo, 

torna-se muito difícil a implantação de sistemas mais sofisticados, como a modelagem 

hidrodinâmica para o monitoramento e alerta. 

Destarte, o produto gerado pelo estudo estrutura-se como uma ferramenta alternativa e 

eficiente para a gestão de riscos e desastres hidrológicos. A partir do mapa de áreas de inundação é 

possível elaborar medidas preventivas, planificar as situações de emergência e estabelecer ações 

conjuntas entre a comunidade e o poder público, com o intuito de promover a defesa permanente 

contra os desastres naturais. 
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