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RESUMO – Devido à ocupação urbana desordenada, a ocorrência de inundações tem se 

intensificado, levando à necessidade de planejamento estratégico para minimizar os danos. O mapa 

de risco de inundação é uma das ferramentas de auxílio para esse planejamento. Envolvendo esses 

conceitos, este estudo estimou o mapa de risco de inundações da bacia do Rio Gramame (PB), bem 

como analisou o impacto da resolução espacial na classificação dos riscos. Foram empregados 

mapas de uso e ocupação do solo, mapa hipsométrico e mapa de declividade, todos com uma 

resolução inicial de 30 m, sendo degradados posteriormente pelos fatores de 2x, 4x, 8x, 12x e 20x. 

Seguindo o pressuposto de que as características da área têm influências distintas na definição dos 

riscos, buscou-se através da adoção do método de análise multicriterial adotar pesos parar definir 

essa relevância. A aplicação da metodologia gerou os mapas de inundação nas diferentes 

resoluções, utilizando três categorias (baixo, médio e alto risco). A análise desse produto levou à 

confirmação da necessidade do mapa de inundação para a bacia do Rio Gramame, bem como a 

observação que para essa análise de risco a degradação da resolução em até 4x preserva as 

estimativas da resolução original. 

 

ABSTRACT– Due to disordely occupation, the occurrence of flooding has intensified, leading to 

the need for strategic planning to minimize damage. The flood risk map is one of the key tools for 

this planning. Involving these concepts, this study estimated the flood risk map of the Gramame 

River basin (PB), as well as it analyzed the impact of the spatial resolution on the risk classification. 

Maps of land use and occupation were employed, together with hypsometric and slope maps, all of 

them with an initial resolution of 30 m, being further coarsened by the factors of 2x, 4x, 8x, 12x and 

20x. Following the assumption that the characteristics of the area have distinct influence in the 

definition of risks, the adoption of the multicriteria analysis method adopted weights to define this 

relevance. The application of the methodology generated flood maps in different resolutions, using 

three categories (low, medium and high risk). The analysis of this product led to the confirmation of 

the need for a flood map for Gramame River basin, as well as the observation that forthis flood risk 

analysis the resolution coarsening up to 4x preserves the estimates of the original resolution.  

 

Palavras-Chave – Inundação; Análise de risco; Degradação de resolução. 
 

INTRODUÇÃO 

O desenvolvimento da sociedade tem ocorrido com base em um modelo de apropriação do 

espaço geográfico e utilização dos recursos naturais. Com isso, áreas que deveriam servir como 

base à preservação ambiental, como às margens de cursos d’água, acabam sendo ocupadas de forma 

desordenada e sem planejamento. Essa ocupação acarreta diversos problemas ambientais urbanos 

como inundações, proliferação de doenças veiculadas à água, despejo de efluentes nos corpos 

hídricos, deslizamentos de terra, aumento do escoamento superficial, etc (SILVA et al., 2016).  
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Entre os problemas ambientais mais recorrentes no Brasil está a ocorrência de inundações. 

Esses eventos são configurados como processos críticos, pois acarretam efeitos catastróficos nas 

áreas atingidas (SOUSA e GONÇALVES, 2018). 

É de grande importância produzir uma série de informações que sirvam como apoio no 

processo de identificação das áreas de ocorrência de inundações. Assim, tem-se consolidado como 

um importante instrumento os mapas de risco de inundação (ZANIN e MELLO, 2016). Para 

produção desses mapas pode ser utilizado o Modelo Digital de Elevação (MDE), que permite 

analisar características hidrológicas e topográficas da região, e com base nisso realizar a 

identificação e diagnóstico das áreas de risco (SILVA et al., 2016). 

No entanto, a representação da topografia do terreno por meio do MDE pode sofrer 

distorções, em função da resolução espacial. Logo, os atributos derivados do MDE podem 

apresentar limitações. Embora largamente utilizados, muitos MDEs são empregados sem considerar 

questões como a escolha da resolução apropriada (NEUMAN et al., 2018). 

A influência significativa das resoluções no detalhamento e na qualidade das representações 

tem levado diversos estudos a analisarem os efeitos da resolução espacial sobre a acurácia dos 

atributos derivados de MDEs de diferentes resoluções (FLORINSKY, 1998; ZHANG et al., 2012; 

NEUMAN, 2018).  

O impasse da utilização de dados de alta resolução envolve a necessidade de grande 

capacidade de armazenamento, tempo elevado de processamento e em certos casos a existência de 

informações redundantes. Para o caso do emprego de baixas resoluções é necessário observar se 

esse produto fornece de forma precisa os dados essenciais para a análise (ZHANG et al., 2012). 

Nesta pesquisa, para análise da influência das resoluções, são analisados os erros de comissão 

(inclusão de uma área dentro de uma classe à qual ela não pertence), erro de omissão (observação 

da exclusão de uma área da classe à qual ela pertence de fato), bem como a concordância (inclusão 

da área à classe que ela pertence de fato). Para o caso em estudo, a exatidão na classificação do 

risco de inundação é importante, pois influencia nas medidas de gestão de risco adotadas para cada 

área. Com base nisso o trabalho buscou confeccionar o mapa de risco de inundações da bacia do 

Rio Gramame, localizada na zona da mata paraibana, bem como analisar o impacto da resolução na 

classificação dos riscos de cada área. 
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MATERIAIS E MÉTODOS 

Caracterização da área de estudo 

 

A Bacia do Rio Gramame localiza-se no Litoral Sul do Estado da Paraíba (NASCIMENTO, 

2013). A área de drenagem correspondente a 589,1 km², englobando parte dos municípios de 

Alhandra, Conde, João Pessoa, Cruz do Espírito Santo, Santa Rita, São Miguel de Taipu e Pedras de 

Fogo (NASCIMENTO, 2013).  

 
Figura 1 – Localização da Bacia do Rio Gramame.  

Essa bacia hidrográfica foi escolhida por apresentar características hidroclimatológicas 

semelhantes ao longo de sua abrangência, possuindo um clima tropical chuvoso (PDRH, 2010), 

bem como por ter sido instrumento de vários estudos hidrológicos, mas ainda não ter sido explorada 

quanto aos riscos de inundação da área. 

 

Etapas do processamento 

Atualmente estão disponíveis gratuitamente vários MDEs, tendo sido escolhido para este 

estudo os dados gerados pela missão ALOS (Advanced Land Observing Satellite). Tal missão durou 

até 2006 e seus produtos são utilizados para mapeamento da topografia terrestre, precisão no 

monitoramento da cobertura vegetal e de desastres e no levantamento de recursos naturais 

(EMBRAPA, 2013). 

Após a concatenação e recorte dos produtos do ALOS, foram seguidas as etapas expostas na 

Figura 2. 

 

 

 

 



 XIII Encontro Nacional de Águas Urbanas 
Outubro/2020 – Porto Alegre/RS 

 

XIII Encontro Nacional de Águas Urbanas  4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2 – Fluxograma de etapas deste estudo 

Elaboração dos mapas 

O mapa de risco de inundação foi elaborado com base na metodologia de Andrade et al. 

(2014), que utiliza como base as características físicas do terreno apresentadas no mapa 

hipsométrico, de declividade e de uso e ocupação do solo.  

Com a geração do mapa hipsométrico, é possível representar em um plano as diferenças 

altimétricas existentes no relevo. Neste estudo, esse mapa foi elaborado a partir do processo de 

reclassificação dos dados contidos no MDE. Na figura 3 está expresso o mapa hipsométrico da 

bacia, onde são observadas baixas elevações mais baixas ao longo do percurso dos rios e em torno 

das suas margens, na porção leste da bacia, enquanto a porção oeste concentra as maiores elevações.  

O mapa de declividade também foi gerado com base nas informações contidas no MDE. O 

processamento utilizado para o cálculo da declividade tem como base as informações da resolução 

da célula e os valores das células vizinhas imediatas na parte superior, inferior, esquerda e direita da 

célula em questão. Com essas informações a inclinação é calculada como o vetor resultante da 

inclinação em X e a inclinação em Y, utilizando a equação 1 (EASTMAN, 2016). 

tan𝑖𝑛𝑐𝑙𝑖𝑛𝑎çã𝑜 =  √(
𝑑𝑖𝑟−𝑒𝑠𝑞

𝑟𝑒𝑠∗2
)

2

+ (
𝑠𝑢𝑝−𝑖𝑛𝑓

𝑟𝑒𝑠∗2
)

2

                                                  (1)   

Onde tan𝑖𝑛𝑐𝑙𝑖𝑛𝑎çã𝑜 é a tangente do ângulo que tem o declive máximo; direita, esquerda, 

superior, inferior são os atributos das células vizinhas; e res é a resolução da célula. Os valores de 

declividade gerados passaram por um processo de reclassificação para serem organizados em 5 

classes. A figura 4 mostra que a maior parte da região não apresenta grandes variações de 

declividade na bacia (2-5%), mas ela aumenta (10-15%) nas margens próximas aos rios, tendo 

grande concentração de altas declividades na porção oeste.  

Por fim, foi feita a elaboração do mapa de uso e ocupação do solo a partir do mosaico de 

imagens Landsat do ano de 2016 classificadas e disponibilizadas como produto na plataforma de 

dados MapBiomas. Assim, o mapa do bioma Mata Atlântica, no qual está inserido a área de estudo, 
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passou por um processo de reclassificação para serem agrupados em cinco categorias de uso e 

ocupação do solo, geradas a partir da adaptação das categorias do MapBiomas com base na 

metodologia de Tucci (2000) que permite a identificação e qualificação das áreas quanto à 

impermeabilização. A Figura 5 representa os usos e ocupações do solo na Bacia do Rio Gramame, 

tendo na porção oeste concentração de vegetação, na porção leste pontos de área urbana e no centro 

o reservatório Gramame-Mamuaba. 

Mudanças na resolução 

As resoluções originais do MDE e das imagens de Landsat utilizadas para classificação de uso 

e ocupação são de 30 m, assim os três mapas utilizados possuem a mesma resolução. Baseado no 

estudo de ZHANG et al. (2012), esses mapas foram utilizados para obter um conjunto experimental 

de dados em diferentes resoluções espaciais, sendo elas as de duas, quatro, oito, doze e vinte vezes a 

resolução original. 

Assim, com base nos fatores multiplicadores definidos é realizado o processo mudança da 

resolução da célula, a partir da redução do número de linhas e colunas da matriz de pixels. 

O processo de mudança de resolução para uma mais grosseira acaba por resultar em 

alterações da área total da bacia hidrográfica. Sendo o foco do estudo a análise dos valores 

agregados aos pixels, bucou-se contornar essa alteração da área através do recorte dos mapas 

utilizando a máscara da bacia, para que só posteriormente fosse realizado o processo de mudança de 

resolução. 

A outra alteração gerada pelo processo de mudança de resolução é a dos dados agregados a 

cada pixel. Os novos valores associados ao pixel de resolução mais grosseira dependem da regra de 

contração escolhida. Dentre as várias regras disponiveis, a utilizada no trabalho foi a de agregação 

de pixels, que por se basear na média dos valores dos pixels da resolução original que serão válidos 

para gerar o novo valor do pixel da resolução extrapolada, representa melhor o conjunto de 

informações do raster. As Figuras 3, 4 e 5 apresentam, respectivamente, os mapas hipsométricos, de 

declividade e de uso e ocupação em diferentes resoluções.  

É possível observar que as informações do mapa hipsométrico foram bem preservadas até na 

resolução mais grosseira, já no mapa de declividade as resoluções mais grosseiras foram perdendo 

informações da declividade dos pixels, chegando ao final com um resultado distinto do inicial. O 

mesmo ocorreu com a degradação do mapa de uso e ocupação, aumentando as áreas de vegetação 

rasteira e dimuindo as áreas urbanas e de corpos de água.  
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Figura 3 – Mapa hipsométrico em diferentes resoluções 

 

 
Figura 4 – Mapa de declividade em diferentes resoluções 

 

 
Figura 5 – Mapa de uso e ocupação em diferentes resoluções 

 

Análise multicriterial 

Seguindo o pressuposto de que as informações de características do relevo, de declividade e 

de uso e ocupação do solo têm influências distintas na definição dos riscos de inundação de cada 

área, buscou-se através da adoção do método de análise multicriterial relacionar a relevância de 

cada informação através da adoção de pesos. 

Tendo como base os estudos feitos por Andrade et al. (2014) e de Saaty (1977), foi utilizadaa 

metodologia do Processo Hierárquico Analítico (AHP-Analytic Hierarchy Process). Essa 

metodologia inicialmente estabelece as relações entre os elementos que são analisados e define os 

valores e níveis hierárquicos a serem considerados na análise. Para o estudo foram estabelecidas as 

nove relações entre os três mapas a serem analisados (Tabela 1), bem como adotou-se a 
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metodologia de níveis hierárquicos estabelecidos por Saaty (1977) que representa através de valores 

a importância de uma categoria em relação a outra (Tabela 2). Andrade et al. (2014) relacionou as 

categorias adotadas para produção do mapa de inundação (Tabela 1) com a metodologia de Saaty (Tabela 2) 

para definir o valor de cada elemento (Tabela 3).  

 

 

Tabela 1 – Relação dos elementos a serem analisados Fonte: Andrade et al. (2014). 
 Uso e ocupação Declividade Hipsométrico 

Uso e ocupação uso e ocupação/ uso e ocupação declividade /uso e ocupação hipsométrico / uso e ocupação 

Declividade uso e ocupação/ declividade declividade/ declividade hipsométrico/declividade 

Hipsométrico uso e ocupação/ declividade declividade/ hipsométrico hipsométrico/ hipsométrico 

Tabela 2 – Nível hierárquico. Fonte: Saaty (1977) 

Valores  
 

Importância mútua 

1/9 Extremamente menos importante que 

1/7 Muito fortemente menos importante que 

1/5 Fortemente menos importante que 

1/3 Moderadamente menos importante que 

1 Igualmente importante a 

3 Moderadamente mais importante que 

5 Fortemente mais importante que 

7 Muito fortemente mais importante que 

9 Extremamente mais importante que 

 

Tabela 3 – Nível de cada elemento. Fonte: Andrade et al. (2014) 
 Uso e ocupação Declividade Hipsométrico 

Uso e ocupação 1 1/9 1/5 

Declividade 3 1 1/9 

Hipsométrico 5 3 1 

Soma 9 4,111 1,311 

 

Os valores de célula representam o nível de importância definido pelo autor entre o mapa da 

coluna sobre o mapa da linha. De modo que ao analisar a comparação entre o mapa de uso e 

ocupação do solo (Coluna 1) e o hipsométrico (Linha 3), o de uso e ocupação possui 5 de 

importância em relação ao hipsométrico. Tal valor ao ser consultado no nível hierárquico (Tabela 2) 

mostra que os dados de uso e ocupação do solo são fortemente mais importantes que o mapa dos 

dados hipsométricos, na definição do mapa de inundação. Seguindo o raciocínio para as demais 

análises, quanto aos valores das diagonais, onde são estabelecidas relações dos mapas com eles 

mesmos, o valor da célula deve ser unitário já que ao comparar os dados iguais esses têm o mesmo 

nível de importância no resultado final. 

Ainda para estabelecimento do valor do peso final, a metodologia utilizada por Saaty (1977) 

divide cada valor das análises dos itens pela soma da hierarquização. A partir da média simples dos 

valores das linhas são gerados os valores dos pesos de cada mapa no processamento do mapa de 

inundação (Tabela 4). 
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Tabela 4 – Pesos médios Fonte: Autor, 2020. 
Mapas Pesos 

Uso e ocupação 0,090 

Declividade 0,255 

Hipsométrico 0,640 

Com a adoção dos pesos respectivos para cada mapa, obteve-se como produto um mapa de 

risco de inundação. Sendo esse representado com uma divisão em três categorias: Baixo risco, 

médio risco e alto risco.  

RESULTADOS 

O produto da aplicação da metodologia foi o mapa de risco de inundação, classificando as 

áreas em níveis de probabilidade de risco à ocorrência desse fenômeno (Figura 6). 

Ao realizar a analise simultânea da figura dos mapas de inundação com os mapas das 

características da bacia percebe-se que a porção leste apresenta em grande parte da sua área um alto 

risco de inundação já que nessa parte se concentram a parte urbana, o reservatório Gramame 

Mamuaba e os rios da região. Quanto à característica do relevo nessa extremidade estão as mais 

baixas altitudes (0-44m) e baixas declividades (2-5%). 

As regiões com baixo e médio risco de inundação se concentraram na maioria na parte oeste 

da bacia, isso se explica devido à região ter um uso do solo predominantemente de vegetação e 

apresentar áreas com maior altitude (88-219m) e maior declividade (10-15%), sendo esse conjunto 

de relevo e uso do solo propenso a dificultar inundações. 

Quanto aos resultados do impacto da resolução nas classificações do mapa de risco, esses 

podem ser observados na Figura 6 e Tabela 5. 

 
Figura 6 – Mapa de risco de inundação em diferentes resoluções 

 

Tabela 5 – Informações quantitativas dos mapas em cada resolução. Fonte: Autor, 2020 

 Resolução 

original 
Resolução 2x Resolução 4x Resolução 8x Resolução 12x Resolução 20x 

% Células 
% 

Células 
Dif. 

(%) 
% 

Células 
Dif. 

(%) 
%Células 

Dif. 

(%) 
% 

Células 
Dif. 

(%) 
% 

Células Dif. (%) 
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Categoria 40,59 40,71 -0,12 38,36 2,23 37,054 -3,54 35,952 -4,64 34,996 -5,59 
Baixo 49,78 49,07 0,72 49,83 -0,05 49,48 -0,30 48,20 -1,59 45,17 -4,62 
Médio 9,63 10,23 -0,60 11,81 -2,18 13,46 3,84 15,85 6,23 19,84 10,21 
Alto 100 100  100  100  100  100  

 

Os resultados expressos na figura e na tabela mostram que a categoria de baixo risco 

apresentou uma perda gradativa de informação, porém essa classificação teve uma representação 

similar em todos os níveis de degradação, sendo a maior diferença, em relação a original, na 

resolução de 20x (5,59%). Na categoria de médio risco houve uma preservação da porcentagem dos 

pixels assim classificados, sendo de -4,65% a maior diferença, apresentada na razão de 20x. Quanto 

às outras categorias, levando em conta que a classificação da resolução de 30m é a de referência, 

teve-se um aumento dos pixels classificados como categoria de alto risco, sendo de 10,21% a maior 

diferença, também estimada na degradação de 20x.  

Para o modelo analisado o processo de degradação da resolução obteve um bom desempenho 

em todas as razões, onde nas três categorias enquadradas preservaram a forma significativa, 

ocontorno e localização das regiões, de baixo, médio e alto risco de inundação.  

De modo geral o estudo se apresenta coerente, pois é coerente que mais próximo aos rios 

estejam localizadas as regiões que apresentam riscos significativos para ocorrência de inundações 

CONCLUSÕES 

Atualmente com grande ocupação das regiões as margens do rio e impermeabilizações de 

áreas ao longo da bacia, os episódios de inundações têm se agravado e intensificado. Os prejuízos 

causados pela ocorrência de inundações têm levado a necessidade de um planejamento estratégico 

para minimizar a ocorrência e os danos causados por esse fenômeno. Assim a partir do estudo pôde-

se observar que:  

• As estimativas para a região mostraram-se coerentes, pois apresentou em sua maior parte 

áreas com médio e alto risco de inundações; 

• A utilização das características do relevo e de uso e ocupação mostrou-se adequada gerando 

resultados coerentes de risco em cada área da bacia;  

• A degradação da resolução até 20x a original apresentou resultados satisfatórios, 

preservando as três classificações, bem como a configuração de alto risco ao longo das margens dos 

rios e da região urbana; 

• A degradação da resolução em uma razão maior que a utilizada neste estudo pode ser 

analisada, para que seja verificado se há preservação ou erros na classificação; 
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• O mapa de risco de inundação adequada para uma região pode ser utilizado como 

instrumento de auxílio para tomada de decisões e realização de medidas estratégicas com o objetivo 

de minimizar as perdas causadas pela ocorrência desse fenômeno.  
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