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INTRODUÇÃO 

O intenso processo de urbanização, principalmente em países em desenvolvimento, como o 

Brasil, tem provocado a expansão e o adensamento da ocupação do solo, inclusive em áreas 

ambientalmente frágeis, gerando impermeabilização crescente das áreas urbanas. De acordo com 

Righetto et al. (2017), esta impermeabilização é resultante da combinação entre o uso desordenado e 

a incapacidade de suporte do meio, sucedendo nos eventos de inundação. Segundo Rosa e Victorio 

(2018), as primeiras etapas da ocupação urbana, em território nacional, demonstram a sucessão do 

desenvolvimento embasado em condições desiguais, no acesso ao espaço e a moradias adequadas; 

que é representado, atualmente, por meio da existência de assentamentos precários. 

Nos assentamentos precários, em detrimento do desenvolvimento síncrono das melhorias de 

infraestrutura com o crescimento destes, existem falhas na efetividade do planejamento, assim a rede 

de drenagem não é capaz de acompanhar a sua expansão informal. O que por sua vez, sucede na 

incapacidade desta rede em atender à demanda da sua população e inviabiliza a garantia de 

preservação ambiental, tornando-os mais vulneráveis às inundações. Tais fenômenos vêm sendo 

amplamente discutidos e reconhecidos como uma das questões científicas prioritárias nas discussões 

ambientais (Bai et al., 2019).  

As inundações se constituem como ameaças aos assentamentos precários, causando impactos 

ao ambiente e à saúde pública, para tanto devem ser tratadas com uma gestão eficiente, sobretudo em 

áreas com maior vulnerabilidade mediante as dificuldades e ineficiência das políticas públicas em 

atender a esse contingente populacional. Assim, surge a necessidade de compreender como a forma 

de ocupação do espaço interfere na intercorrência de inundação, e de incorporar os estudos da 

morfologia urbana no planejamento dos sistemas de drenagem, para que as águas urbanas superficiais 

sejam escoadas em tempo hábil (Cui et al., 2019). 

Na literatura são encontrados alguns estudos que investigaram o modo como os fenômenos 

urbanos são influenciados pela morfologia, como no desenvolvimento urbano sustentável (Barau et 

al., 2015; Dadashpoor et al., 2019). Estes verificam que os padrões espaciais, os tipos de cobertura, 

as formas de ruas, a distribuição dos espaços livres, interferem na garantia e previsões de cenários 

que assegurem um desenvolvimento pautado na natureza. 
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58429-900, Tel (83) 2101-1461, eduardav83@gmail.com, mauro.barrosfilho@ufcg.edu.br, matheusista@gmail.com. 
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Nesse contexto, este artigo tem como principal objetivo analisar e comparar a sensibilidade dos 

diferentes padrões espaciais das áreas urbanas ao risco de inundação em uma área propensa ao 

desastre, caracterizada pela presença de assentamentos precários, na cidade de Campina Grande-PB. 

Especificamente, esta pesquisa tenta responder à seguinte pergunta: como as métricas urbanísticas 

influenciam na vulnerabilidade ao risco de inundação dos assentamentos urbanos? Para isso, uma 

análise multicritério será realizada, adaptando a metodologia proposta por Sakieh (2017), com a 

inserção de parâmetros morfológicos e ambientais, associados em um Sistemas de Informação 

Geográfica (SIG), a saber: declividade do relevo; proximidade com a rede de drenagem; cobertura do 

solo; conectividade; e lacunaridade,  

 

METODOLOGIA 

Área de Estudo 

A área de estudo se localiza na cidade de Campina Grande, englobando os bairros de 

Bodocongó e Ramadinha, no estado da Paraíba, recentemente beneficiados com intervenções de 

drenagem, a partir da construção do Canal da Ramadinha. Cerca de 30% da bacia de contribuição do 

canal faz parte da Zona Especial de Interesse Social (ZEIS) Invasão Ramadinha II, caracterizada pela 

sua vulnerabilidade social e incidência de habitações precárias (Figura 1). 

Nesse contexto, destaca-se que a cidade é planejada com base em algumas normas urbanísticas, 

que sobretudo balizam a atuação das ZEIS e a elaboração dos projetos de drenagem em âmbito 

urbano. Dentre essas, pode-se citar: o Estatuto da Cidade (Lei nº 10.257/2001), a Lei Orgânica do 

Município nº 1/1990, o Plano Diretor Municipal (Lei Complementar nº 33/2006), Código de Obras 

Municipal (Lei n° 5410/2013), a Lei Municipal Específica nº 4.806/2009 (que institui as ZEIS) e o 

Plano de Mobilidade Urbana (Projeto de Lei Complementar nº 004/2015). 

Figura 1 – Delimitação da Área de Estudo 

 

Análise MultiCritério  

Inicialmente, elaborou-se o cartograma de risco a inundações a partir de uma análise 

multicritério (do inglês, MultiCriteria Decision Analysis - MCDA) com a padronização das camadas 

escolhidas para execução da combinação linear ponderada. Assim, este artigo utilizou essa 

metodologia para geração de mapa de risco à inundação, combinando análise multicritério, processo 

hierárquico analítico (do inglês, Analytic Hierarchy Process - AHP) e lógica fuzzy (Figura 2). 
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Figura 2 – Metodologia do Artigo 

 

Os critérios para análise multi-criterial foram selecionados com base na significância ao risco 

de inundação, assim como na disponibilidade de dados oficiais e simulados. Os critérios selecionados 

com respectivas descrições estão apresentados no Quadro 1 a seguir. 

Quadro 1 – Critérios Utilizados 

Critérios Descrições Citações 

Declividade 
Medido a partir das curvas de nível, uma maior 

inclinação proporciona um maior escoamento  

Jalayer et al., 2014 

Proximidade do 

Canal 

Nas proximidades com os rios urbanos a 

proporcionalidade do risco de inundação aumenta  

Goerl et al., 2017 

Cunha et al., 2017 

Cobertura do solo 
Classificação da cobertura do solo associada com 

a impermeabilização da superfície  

Magalhães et al., 2011 

Conectividade 

Vias mais conectadas recebem mais águas a 

montante e, portanto, registram valores 

superiores de escoamento  

Ahmed et al., 2019 

Morelli e Cunha, 2019 

Lacunaridade 

O tamanho e a distribuição dos vazios urbanos 

determinam o valor de lacunaridade, uma vez que 

a proximidade de grandes vazios gera texturas 

heterogêneas em imagens de satélite e um valor 

mais elevado, enquanto a ausência de vazios gera 

texturas homogêneas e valores menores. Assim, 

menores valores da lacunaridade aumentam a 

probabilidade ao risco de inundações.   

Kit et al., 2011 

 

Os três primeiros critérios foram obtidos a partir de manipulações com o Modelo Digital de 

Elevação (MDE) da área de estudo (Figura 3), de forma que as declividades do terreno e a 

proximidade com os canais de drenagem do solo são aferidas a partir do software de 

geoprocessamento Quantum GIS (QGIS) versão 3.10.6. Já para delimitação do mapa de cobertura do 

solo, valeu-se de uma imagem de alta resolução do Google Earth e da utilização do Google Street 

View, dos quais foi possível distinguir os diferentes tipos de padrão de ocupação. 
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Figura 3 – Critérios extraídos do MDE 

 

 

Os dois últimos critérios, conectividade e lacunaridade, descrevem os padrões morfológicos 

gerados, respectivamente, pelas vias e pelos espaços livres não edificados na área de estudo.  A 

conectividade é definida como o número de conexões que um ponto se comunica diretamente com 

outros pontos, de forma que quanto maior for o número de conexões, maior a relação com outros 

espaços (Rismanchian e Bell, 2011).  Este critério está fundamentado na Teoria da Sintaxe Espacial 

na qual a configuração espacial é o foco primário e fundamental da ocorrência dos eventos sociais e 

culturais (Khah et al., 2020). A medida de conectividade entre as vias foi analisada com a ajuda do 

software Depthmap e os resultados obtidos foram apresentados em imagens com formato raster. Para 

execução, seguiu-se as seguintes etapas: (i) desenho viário urbano inserido no software em formato 

DXF; (ii) cálculo da conectividade no DepthMap, com saída em mapa vetorial; e (iii) produto 

convertido no QGIS para imagem em raster. 

A lacunaridade é uma propriedade da dimensão fractal que descreve a distribuição de lacunas 

ou vazios na estrutura espacial, associadas aos níveis de cinza dos pixels da imagem digital , essa 

variação dos níveis de cinza é interpretada no urbanismo como uma medida de textura. Esta medida 

foi utilizada para descrever o padrão de textura da imagem, caracterizando a distribuição dos espaços 

livres e construídos na área de estudo. De forma que, o alto valor da medida significa que há mais 

espaços livres do que construídos na imagem (Barros Filho, 2009). Amostras de 100 m x 100 m da 

área de estudo foram recortadas da imagem satélite e a lacunaridade dessas imagens foi calculada a 

partir do algoritmo Differential Box-Counting (DBC) proposto por Dong (2000), considerando a 

média dos valores em dez tamanhos de caixas deslizantes. O desvio de cada imagem é expresso por: 

𝐷𝑖 = |(𝐿𝑖 − 𝐿 ̅)|, onde 𝐿𝑖 é a lacunaridade de um pixel e 𝐿 ̅ é a média da lacunaridade dos demais pixels. 

O resultado produziu uma tabela de valores de lacunaridade. 

Figura 4 – Critérios de Morfologia 
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Padronização das camadas rumo ao mapeamento de risco baseada na avaliação multicritério 

Como cada uma das variáveis possui diferentes escalas e dimensões, necessita-se padronizá-

las. Assim, para a variável qualitativa (cobertura do solo), aplicou-se a ordem hierárquica arbitrária 

(Tabela 1), já para as quantitativas utilizou-se a função fuzzy, elaborada por Falcão (2013). O 

processo de normalização das camadas foi procedido a partir de algoritmos do próprio QGIS para o 

raster, no toolbox de processamento.  

Tabela 1 – Ordem Hierárquica Arbitrária de Cobertura do Solo 

Classes de Cobertura do Solo Importância 

Vegetação 0,37 

Solo Exposto 0,75 

Urbanizado 1 

Processo Hierárquico Analítico  

Outro método utilizado consiste no Processo Hierárquico Analítico (do inglês, Analytic 

Hierarchy Process - AHP), desenvolvido por Saaty em 1980, que também se trata de uma metodologia 

que aborda o processo de escolha estruturado em níveis hierárquicos por composição de objetivos, 

critérios, subcritérios e alternativas. Assim, os elementos avaliados são comparados entre pares para 

ser aferido a preferência ou influência relativa em função de cada elemento do mesmo nível, sendo 

assim produzidos os pesos. 

Para utilizar o método AHP na tomada de decisão, Saaty (2008) apontou a necessidade do 

desenvolvimento de quatro etapas: (i) identificar o problema na pesquisa e estabelecer a hierarquia 

da tomada de decisão; (ii) construir um conjunto de matrizes para comparar os dados entre os níveis 

superiores e inferiores; (iii) comparar as definições de peso entre as prioridades obtidas; e (iv) utilizar 

a escala digital de intensidade para definir as prioridades. A comparação entre pares foi realizada 

utilizando uma escala linear de 1 (um) a 9 (nove), descrito na sequência a partir da adaptação dos 

trabalhos Saaty (1987) e Saaty (2008) no Quadro 2. 

Quadro 2 – Comparações entre pares do AHP 

Valor Definição Descrição 

1 Igual Importância Duas atividades contribuem igualmente para o objetivo 

3 Importância moderada Experiência e julgamento   favorecem ligeiramente 

uma atividade em relação à outra 

5 Importância forte Experiência e julgamento favorecem fortemente uma 

atividade em relação à outra 

7 Importância muito forte Uma atividade é favorecida muito fortemente em 

relação à outra 

9 Importância extrema A evidência favorecendo uma atividade em relação à 

outra é da mais alta ordem possível de afirmação 

2,4,6,8 Valores médios São atribuídos para indicar valores de compromisso de 

importância. 

Portanto, a partir dos valores estabelecidos para a intensidade, monta-se a matriz A, com n 

alternativas, conforme demonstrado na Equação (1). 
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   𝐴 = [𝑎𝑖𝑗 ] = [

1 1/𝑎12 ⋯ 1/𝑎1𝑛

𝑎12 1 ⋯ 1/𝑎2𝑛

⋮
𝑎1𝑛

⋮
𝑎2𝑛

1
⋯

⋮
1

  ]       (1) 

A partir disso, Saaty (1990) descreve que o λ_máx é o principal autovalor de A, que pode ser 

obtido pela Equação 2, na qual w se refere ao vetor de pesos das alternativas. Em seguida, é calculado 

o Índice de Consistência (IC) – detalhado na Equação 3 – para a obtenção da Razão de Consistência 

(RC), calculado pela Equação 4. O parâmetro RC se faz necessário para considerar a consistência 

lógica da matriz no método AHP e, conforme Saaty (1987), o valor deve ser igual ou inferior a 0,1. 

   𝐴 ∗ 𝑤 =  𝜆𝑚á𝑥 ∗ 𝑤          (2) 

   𝐼𝐶 = (𝜆𝑚á𝑥 − 𝑛)/(𝑛 − 1)         (3) 

   𝑅𝐶 =
𝐼𝐶

𝐼𝑅
           (4) 

A operacionalização deste processo sucedeu com base na calculadora de raster da aba raster 

do QGIS. Na qual, a construção da Matriz de Comparação Pareada – MCP para o caso consistiu, 

primeiramente, na determinação da ordem de importância dos critérios para sua determinação do 

suscetível ao risco de inundação para o mais suscetível. A definição foi formulada com base no 

conhecimento prévio dos pesquisadores que julgaram os critérios para elaboração da matriz, havendo 

uma validação para os resultados aferidos através da modelagem hidrológica na área, produtos do 

grupo de pesquisa. 

Feito isso, elaborou-se o MCP seguindo a escala de comparadores de Saaty (Tabela 1) para a 

construção da matriz. Gerando a matriz de comparação pareada (Tabela 3) e os pesos relativos da 

AHP (Tabela 4). 

Tabela 3 – Matriz de Comparação Pareada 

Critério C1 C2 C3 C4 C5 

C1 1 1/5 1/5 1/6 1/6 

C2 5 1 1/2 1/3 1/4 

C3 5 2 1 1/2 1/5 

C4 5 3 2 1 1/2 

C5 6 4 5 2 1 

Sendo: C1 (Proximidade do Canal); C2 (Cobertura do Solo); C3 (Declividade); C4 

(Conectividade); e C5 (Lacunaridade). 

Tabela 4 – Pesos AHP 

Critérios Pesos 

Proximidade do Canal 0,04 

Declividade 0,15 

Cobertura do Solo 0,18 

Conectividade 0,26 

Lacunaridade 0,37 

Após a atribuição da pesagem, o MCDA espacial foi aplicado no QGIS utilizando uma 

ferramenta de Combinação Linear Ponderada (WLC), o estudo de mapeamento de risco à inundação 

usando o método AHP associado a um software de geotecnologias pode ser visto em Santos et al. 

(2010). O WLC do mapeamento do risco à inundação é baseado na Equação 5. 

   𝑊𝐿𝐶 = (∑ 𝑊𝑖 𝑋𝑖
𝑛
𝑖=1 )        (5) 
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onde Wi é o peso relativo derivado de AHP de importância para a camada i do mapa, Xi 

representa a camada i do mapa fuzzy (normalizada ou padronizada). 

Posteriormente aos processamentos realizados, foi gerada uma imagem em tons fantasia com 

atributos que variam de 0 a 1. Cujos valores de suscetibilidade ao risco de inundação podem ser 

descritos segundo o Quadro 3. 

Quadro 3 – Zonas de Suscetibilidade à Inundação 

Intervalo Zona 

0,000 – 0,200 Suscetibilidade Muito Baixa 

0,200 – 0,400 Suscetibilidade Baixa 

0,400 – 0,600 Suscetibilidade Moderada 

0,600 – 0,800 Suscetibilidade Alta 

0,800 – 1,000 Suscetibilidade Muito Alta 

RESULTADOS 

A Análise Hierárquica do processo resultou em uma matriz pareada de consistência equivalente 

à 0,098. Portanto, permitiu que fosse produzida a combinação pareada para determinação das áreas, 

dentro da bacia, que apresentam maior probabilidade ao risco de inundações (Figura 5). De posse do 

mapa, é possível inferir que as áreas que apresentam maior susceptibilidade são delimitadas a partir 

dos arruamentos, justificado a partir da condução das águas pluviais de forma superficial sem 

elementos de microdrenagem. Desta forma, as ruas com maior conexão são as que produzem maior 

escoamento superficial e áreas com os maiores espaços vazios atenuam a produção do montante 

percolado. 

Figura 5 – Mapa de Suscetibilidade à Inundações 

 

 

O mapa também demonstra que a bacia não apresenta pontos de susceptibilidade muito baixa e 

apresenta poucos de suscetibilidade baixa, segundo as faixas delimitadas. Desta forma, evidencia-se 

que o canal não é suficiente para sanar os problemas com inundação ao longo da bacia, sobretudo, 

porque as faixas mais críticas encontradas distam do elemento de macrodrenagem. Comprovando que 
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o projeto de drenagem não foi produzido segundo os padrões morfológicos e, assim, aumenta as 

vulnerabilidades em uma localidade já assolada por fragilidades sociais. 

A partir de uma análise crítica da área, destaca-se o não cumprimento de algumas legislações 

urbanísticas, como o Plano Diretor (Lei Complementar Nº 003, de 09 de outubro de 2006). No Art. 

26 e 27 deste plano foi estabelecido o controle do uso e ocupação do solo nas margens de riachos e 

corpos d'água, muito embora não seja efetivamente realizado; no Art. 39 infere ao Poder Executivo o 

dever de elaborar um plano de urbanização para as ZEIS (Art. 39), com índices específicos de uso e 

ocupação do solo (inciso I), com mecanismos de participação comunitária nos processos de 

planejamento, urbanização e regularização jurídica das ZEIS (inciso II), entre outros, porém o plano 

que abrange a ZEIS Invasão Ramadinha II não foi regulamentado; e a Seção IV, referente ao Manejo 

das Águas Pluviais e Drenagem Urbana, que baliza os condicionantes no manejo de águas pluviais, 

todavia o projeto desenvolvido segue a abordagem convencional (contrário ao Art. 116.). 

Outra lei importante referente à ocupação do solo em Campina Grande consiste no Código de 

Obras, Lei Nº 5410/13 de 23 de dezembro de 2013. Neste, são brevemente mencionados os 

assentamentos precários e os sistemas de drenagem urbana. O Art. 238 estabelece áreas não 

edificáveis e o afastamento mínimo de 15,00m para o caso de corpos d’água (inciso II), problema 

ainda visualizado às margens do canal da Ramadinha; e o Art. 382. afirma que as águas pluviais não 

devem ser lançadas sobre o terreno vizinho ou na via pública, contrário a forma como sucede a  

microdrenagem na bacia. 

Além disso, enfatiza-se as demais falhas básicas do sistema de drenagem: inexistência do Plano 

Diretor de Drenagem Urbana, que influencia negativamente a gestão de águas pluviais, e está previsto 

no Art. 13º no ato das disposições transitórias da Lei Orgânica do Município; governança não 

participativa, que inviabiliza a fidelidade dos projetos com base nas necessidades da comunidade; 

ausência de manutenção do canal, representada na falta do planejamento nas etapas de operação; 

falhas na execução de macrodrenagem, envolvido em percalços com diversos eventos licitatórios ao 

longo da construção e alterações do projeto; e a presença de aglomerados subnormais e indefinição 

dos lotes, inviabiliza a aplicação da infraestrutura de drenagem e interligação da rede. 

CONCLUSÃO 

Ao fim, reforça-se que o crescimento urbano não é acompanhado de ações e políticas que 

garantam o uso efetivo dos recursos hídricos. Assim, as cidades crescem sem um acompanhamento, 

sendo socialmente construídas sem a percepção dos agentes responsáveis. A condução utilizada para 

produção do artigo foi fundamental para perceber as fragilidades encontradas na gestão de drenagem 

na microbacia da Ramadinha. 

A produção do mapa demonstrou que a metodologia utilizada foi pertinente para quantificação 

da vulnerabilidade ao risco de inundações, complementando demais estudos qualitativos e teóricos 

sobre a temática. Sobretudo, por inserir métricas morfológicas nas investigações hidrológicas, 

entendendo como o processo de produção do espaço tem influência nos desastres que assolam os 

assentamentos. 
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