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INTRODUÇÃO 

As inundações em centros urbanos causam grande transtorno para a sociedade, provocando 
perdas materiais e desalojamento de várias pessoas todos os anos (GOERL & KOBIYAMA, 2013; 
STEAVAUX  e LATRUBESSE, 2017). A ocupação das áreas sujeitas a tais processos deve ser 
ordenada e planejada pelo conhecimento técnico, a respeito do processo de inundação em cada 
localidade. Tal planejamento deve conhecer previamente quais são as áreas, e a extensão das 
mesmas, sujeitas a ocorrência de inundações. 

Diante de tal demanda e com o objetivo de reduzir os danos causados por desastres naturais, a 
Politíca Nacional de Proteção e Defesa Civil estabelecida pela Lei Federal n° 12.608/2012 
(BRASIL, 2012) prevê a identificação e avaliação de áreas suscetíveis a processos geológicos e 
hidrológicos. Para tanto, o Plano Nacional de Gestão de Riscos e Resposta a Desastres Naturais 
(BRASIL, 2013) incumbiu o Serviço Geológico do Brasil (SGB/CPRM) da elaboração de cartas de 
suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundação. Este mapeamento produz tais 
informações visando seu uso para orientar os gestores municipais e estaduais para o planejamento 
da ocupação e expansão do território. 

No projeto de carta de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundação 
executado pela SGB/CPRM, a modelagem de inundação que compõe o pré-mapa, baseava-se 
principalmente na soma das informações (álgebra de mapas) de suscetibilidade obtidas por duas 
etapas, modificada de Bitar (2014), a qual foi detalhada em Conceição et al. (2019): (i) a 
suscetibilidade dos padrões de relevo sujeitos ao processo de inundação, definida pela atribuição de 
grau de suscetibilidade de acordo com as características  morfométricas de cada tipo de padrão de 
relevo; (ii) a espacialização da suscetibilidade do terreno, calculando as alturas relativas ao nível de 
base local definido pelos talvegues da rede de drenagem, através da aplicação do modelo HAND 
(Height Above Nearest Drainage), de acordo com Rennó et al. (2008) e Nobre et al. (2016).  

A princípio, tal metodologia se mostrou satisfatória para o objetivo proposto, contudo 
necessitava de aprimoramentos. Uma incosistência cotidiana, refere-se ao mapeamento em áreas 
serranas, nas quais as áreas de rampa de alúvio e colúvio, que são tipicamente de baixa 
suscetibilidade a inundação, até por sua localização em cabeceiras de drenagem, nas modelagens de 
alguns municípios eram classificadas como de alta. Tal classificação se mostrava incompátivel com 
a realidade observada em campo. Com o intuito de reduzir esta incompatibilidade foi incorporado 
como um dos elementos da modelagem a altitude do terreno.  

Sendo assim, este estudo irá apresentar o resultado do trabalho voltado para aprimorar a 
metodologia empregada na modelagem do processo hidrológico no projeto de Carta de 
Suscetibilidade a Movimentos Gravitacionais de Massa e Inundação, com o objetivo principal de 
redefinir alguns critérios metodológicos correspontdente aos elementos, os quais somados, serão  
utilizados como critério para formar o grau de suscetibilidade a inundação.  
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Este trabalho selecionou como área de mapeamento o município de São Carlos/SP (Figura 1), 
pois este se localiza em uma região que apresenta uma relativa variedade altimétrica, com formas de 
relevo características de regiões serranas, como escarpas e rampas de alúvio e colúvio, e ainda, 
formas com declividades mais suaves como colinas, o que pode representar bem a variedade de 
relevo das regiões do Brasil.  

Figura 1 – Mapa de Localização do município de São Carlos/SP  

 
Fonte: produzido pelos autores, com as bases cartográficas IBGE (2019). 

METODOLOGIA 

Com objetivo de aprimorar a metodologia de modelagem do pré-mapa de suscetibilidade de 
inundação este trabalho testou uma alteração na elaboração dessa mesma. De forma que a 
modelagem de inundação irá ser formada por uma soma entre as seguintes variáveis: modelo 
normalizado de terreno HAND (Height Above the Nearest Dranaige) (RENNÓ  et al. 2008); o 
padrões de relevo da área do município; e a altitude do terreno. 

A informação sobre o HAND, que é um modelo criado para calcular a altura relativa em 
relação à drenagem mais próxima, é obtida por meio do modelo digital de elevação (MDE) ALOS 
PALSAR (12,5 metros de resolução). Este modelo é utilizado para identificar áreas de 
potencialmente inundáveis, deslizamentos e outros desastres naturais (BITAR, 2014) A definição 
dos limiares das classes de suscetibilidade, nesta etapa será definida a partir do desvio quartílico, 
(RAMOS & SANCHEZ, 2000). Para adaptar esta forma de classificação às classes de 
suscetibilidade a inundação, cada classe é composta por, aproximadamente, 33% dos valores 
apresentados. 

Os padrões de relevo são definidos por fotointerpretação de imagem de satélite e produtos 
derivados do MDE (declividade, curvas de nível, hipsometria, relevo sombreado), seguindo as 
definições de Dantas (2013), como apresentado em Conceição et al. (2019). É atribuido a cada um 
dos padrões de relevo, referentes à processos de inundação, um grau de suscetbilidade (alta, média e 
baixa) de acordo com suas características morfológicas, conforme explicado por Conceição et al. 
(2019).  

Por fim, temos como a última variável que irá compor a modelagem de inundação, a altitude 
do terreno. Esta é definida pela hierarquização das altitudes presentes no município em alta, média e 
baixa suscetibilidade a inundação, de acordo com a localização da área inundavél no patamar 
topográfico de maior ou menor elevação.  

Posteriormente, essas três variáveis são somadas (álgebra de mapas), no software ArcGis 
10.7, de acordo com a lógica Fuzzy, a partir do processo analítico hierárquico (AHP), conforme 
descrito por Conceição e Simões  (2019). 

 

RESULTADOS 

A modelagem de suscetibilidade a inundação que utiliza a variável da altitude melhora o 
refinamento do modelo, pois acrescenta mais uma informação para compor a suscetibilidade final. 
Ao comparar as duas modelagens (Figura 2), percebemos em alguns pontos, principalmente 
próximo das nascentes que os dois modelos se diferenciam. O modelo de suscetibilidade a 
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inundação que não utiliza a altitude do terreno (Figura 2A), apresenta as áreas de média expandidas 
nessas porções de cabeceiras de drenagem. 

Já o modelo que utiliza a altitude, considera que as áreas de baixa suscetibilidade a inundação 
nos altos cursos das drenagens são maiores (Figura 2B), o que esta mais condizente com o que foi 
observado no trabalho de campo.  

Figura 2 – Suscetibilidade de Inundação do município de São 
Carlos/SP, A: sem a variável altitude; B: com a variável altitude. 

  
Fonte: modelagem produzida pelos autores. 

Ao observar o detalhe das modelagens de inundação na Figura 3 percebe-se mas claramente 
que os padrões de relevo das rampas de alúvio-colúvio  (Figura 3C) que se situam em partes mais 
elevadas da topografia, normalmente em locais mais declivosos, e menos passíveis de alta e média 
ocorrência de inundação, são melhor representados na modelagem que considera a altitude do 
terreno (Figura 3B). O modelo que não utiliza a altitude (Figura 3A) não tem os patamares de 
elevação, representados pela altitude, como um balizador desses locais de nascente, de forma que a 
média suscetibilidade a inundação ocorre, nesse modelo, em locais que não condiz com a realidade, 
conforme observado em trabalho de campo. 

Figura 4 – Visualização da porção noroeste do município de São Carlos/SP - A: Modelo de Suscetibilidade a Inundação 
sem altimetria; B: Modelo de Suscetibilidade a Inundação com altimetria; C: Mapa de Padrões de Relevo. 

 
Fonte: A e B: modelagem produzida pelos autores; C: CPRM, retirado 06/10/2020. 
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CONCLUSÕES 

O uso da altimetria do terreno, juntamente com o HAND e os padrões de relevo, na 

modelagem de suscetibilidade a inundação se mostrou eficiente e mais coerente com a realidade 

observada em campo. Este modelo representa bem à suscetibilidade a inundação das áreas serranas, 

pois considera a localização do patamar altimétrico das áreas no somatório para a classificação final 

da suscetibilidade. 
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