
                                                            

XXIV Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos (ISSN 2318-0358) 1 

 

ANÁLISE DA VULNERABILIDADE A INUNDAÇÕES NA BACIA 

HIDROGRÁFICA DO RIO CAPIBARIBE – PE: VALIDAÇÃO DAS 

METODOLOGIAS DE ANÁLISE HIERÁRQUICA E DO ATLAS DE 

VULNERABILIDADE A INUNDAÇÕES 
 

Margarida Regueira da Costa
1
; Bárbara de Melo Portela

2
.
 
 

 

Palavras-Chave: Vulnerabilidade, Inundações, Suscetibilidade.  

 

INTRODUÇÃO 

Em busca de medidas para mitigar os efeitos causados pelos desastres naturais, foi criada a Lei 

Federal que institui a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil – PNPDEC, que dispõe sobre o 

Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil – SINPDEC e o Conselho Nacional de Proteção e Defesa 

Civil – CONPDEC. A Lei Federal n° 12.608, de 10 de abril de 2012, trouxe medidas estruturais e não 

estruturais, que impõe à União, aos Estados, ao Distrito Federal, e aos Municípios a responsabilidade na 

elaboração do mapeamento das áreas suscetíveis aos desastres, prevenção, realização do monitoramento 

meteorológico, hidrológico e geológico das áreas de risco, em articulação com a União e os Municípios, 

assim como a sua fiscalização, sendo uma ferramenta primordial para redução de risco.  

A bacia hidrográfica do rio Capibaribe possui um histórico de inundações, evidenciando a grande 

importância de monitoramento de suas áreas de risco. Diante disso, este trabalho tem como objetivo 

analisar a bacia hidrográfica em relação aos índices de vulnerabilidade às inundações, aplicando técnica 

de processo analítico hierárquico e comparar com o proposto pelo Atlas Vulnerabilidade a Inundações 

(2014). 

 

METODOLOGIA 

Para a comparação das duas metodologias propostas foram realizadas as seguintes etapas: 

Seleção das variáveis - As variáveis utilizadas no presente trabalho se deram com base na revisão de 

literatura, sendo as mais citadas com finalidade à inundação da bacia: declividade, altitude, pedologia e 

uso e ocupação do solo. Essas variáveis auxiliam a entender a dinâmica dos processos ambientais que 

contribuem para ocorrência da inundação.  

Coleta de dados - Para realização do estudo, foram obtidos os dados de plataformas virtuais de órgãos 

governamentais, conforme indicado no Quadro 1. 

Quadro 1 – Fonte dos dados utilizados. 

 

                                                           
1) Professora, Dra. Departamento de Engenharia Civil – UPE; Pesquisadora em Geociências da CPRM – Companhia de Pesquisas de Recursos 

Minerais. Av. Sul, n° 2291, Afogados – Recife-Pe, e-mail: margarida.regueira@cprm.gov.br. 

2) Aluna de graduação, curso Engenharia Civil – UPE.  

mailto:margarida.regueira@cprm.gov.br


                                                            

XXIV Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos (ISSN 2318-0358) 2 

Tratamento de dados - Todos os dados foram organizados no Sistema de Informações Geográficas 

(SIG), tratados através do Software QGIS, no sistema de coordenada geográfica, reduzido o tamanho do 

pixel no processo de reamostragem para 30 Pixel, com o intuito de que todos os arquivos estivessem 

com a mesma resolução. As camadas vetores (shapefile) foram convertidas para matricial (raster) para 

elaboração da análise de multicritérios. 

Reclassificação das variáveis - Ross (1994) utilizou a metodologia hierárquica para reclassificar as 

variáveis. O autor definiu de acordo com o grau para cada classe de variável, de forma que quanto maior 

o valor atribuído à classe, maior o grau. Com base nos estudo de Rezende et. Al. (2017), Magalhães et al 

(2011), Miranda (2016) foi elaborada a reclassificação de vulnerabilidade de acordo com a Tabela 1. 

 Tabela 1– Reclassificação das classes das variáveis. 

 

Fonte: Adaptado Ross (1994). 

 

Atribuição de pesos às variáveis por meio do método AHP - A comparação de dois a dois 

critérios, entre valores que variam de 1 a 9, conforme escala do método AHP, em que atribui de igual 

importância a importância extrema, gerou a Tabela 2.  

Tabela 2 – Matriz de decisão para obtenção dos pesos variáveis. 

 

 

Na matriz de decisão, a diagonal é sempre 1, pois o elemento é igualmente importante em relação 

a si próprio. Os demais elementos são julgados e determinados pelo seu grau de importância, como 

observado pela escala utilizada no método AHP. Para comparações inversas, ou seja, parte inferior 

esquerda são utilizados valores recíprocos a parte superior direita, por exemplo, se A é 3 vezes mais 

importante que B, B será 1/3 mais importante que A. 

Após a construção da matriz de comparação, os valores das colunas e linhas foram 

normalizados. Inicialmente foi calculado o somatório de cada coluna da matriz, em seguida 

realizado o somatório total de todas as colunas. O somatório calculado de cada coluna foi dividido 

pelo somatório total de todas as colunas, sendo encontrado o peso de cada variável. Em sequência 

foi realizado o produto vetorial entre os valores adotados pelos especialistas e os pesos calculados. 

Para achar lambida (𝜆) dividiu os pesos pelos resultados de cada produto vetorial, e o lambida 

máximo (𝜆 máx) foi feito a média entre os lambidas. Em seguida calculou se o índice de consistência 

(IC), o índice randômico (IR) pela tabela de consistência randômico (Tabela 4) e por fim, foi feita 

divisão entre o IC e o IR, para achar a razão de consistência (RC). 



                                                            

XXIV Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos (ISSN 2318-0358) 3 

 

Álgebra dos mapas - A elaboração do mapa consiste em um processo matemático de média ponderada, 

sendo possível a realização após a normalização e obtenção dos pesos finais dos fatores avaliados. Para 

elaboração do mapa, foi realizada a seguinte equação na plataforma do QGIS: 

 

Onde:  

M - Mapa final     Px -Peso da respectiva variável  

S - Solo                U - Uso e ocupação  

D - Declividade 

Validação da análise de multicritérios - Para validação dos resultados da análise de multicritérios, 

foi elaborado mapa temático a partir de dados existentes do Atlas Vulnerabilidade a Inundações (2014). 

Dessa forma foi identificado os municípios e os rios da Bacia do Capibaribe que possuem 

vulnerabilidade a inundações, adicionado no Software QGIS, todos os arquivos SHP, como indicado no 

Quadro 2. 

Quadro 2 – Fonte dos dados utilizados. 

.  

 

No shapefile de vulnerabilidade a inundações foi exportado da tabela de atributos um arquivo de 

planilha de cálculo MS Office open XML (XLSX). Nesse arquivo, obtido a partir dos dados disponíveis 

na tabela de atributos (Figura 1) foi acrescentado no MS Office uma coluna para classificar entre 0 e 3 a 

frequência e o impacto dos municípios, essa classificação foi realizada para facilitar a identificação da 

vulnerabilidade dos mapas. Em seguida, foi realizada a união entre o shapefile de municípios e o 

arquivo XLSX no QGIS, sendo categorizando pelas cores vermelha, amarela, verde e branca a 

vulnerabilidade dos rios e a frequência e o impacto dos municípios, com o intuito de facilitar a 

diferenciação de alta, média, baixa e sem informações no mapa. 

 

Figura 1 – Tabela de atributos QGIS. 

 

Fonte: Adaptado do QGIS. 
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Para classificar o impacto (Tabela 3), foi definido o grau de impacto gerado à vida humana, a 

serviços essenciais, às obras públicas e privadas nos municípios. Em seguida foram acrescentados no 

QGIS, sendo: Baixa: Danos localizados; Média: Danos a serviços essenciais, instalações e obras de 

infraestrutura públicas e residências; Alta: Risco de dano à vida humana e danos significativos a 

serviços essenciais, instalações e obras de infraestrutura pública e residências. 

Tabela 3- Grau de impacto nos municípios. 

 

Fonte: Adaptado (Atlas de Vulnerabilidade a Inundações, 2014). 

 

Para classificar a frequência às inundações (Tabela 4), foram construídos os seguintes intervalos e 

acrescentados no QGIS.  

Baixa: Inundações graduais em períodos de retorno superiores a 10 anos;  

Média: Inundações graduais em períodos de retorno entre 5 a 10 anos;  

Alta: Inundações graduais em períodos de retorno inferiores a 5 anos. 

Tabela 4- Frequência às inundações. 

 

Fonte: Adaptado (Atlas de Vulnerabilidade a Inundações, 2014). 

 

. Para classificar a vulnerabilidade (Tabela 5), foi definida uma matriz com as informações da 

frequência e do impacto das inundações. 

Tabela 5 - Vulnerabilidade às inundações. 

 

 

Posteriormente foram elaborados mapas temáticos e matriz vulnerabilidade, que contribuem para 

leitura e compreensão dos fenômenos analisados, uma vez que destacam os rios e municípios com 

vulnerabilidade a inundações. 
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RESULTADOS E ANÁLISE 

Os resultados obtidos ao avaliar separadamente cada fator que contribui para o evento de 

inundação da bacia do rio Capibaribe, foram produzidos a partir de sua classe e de seu grau, de forma 

que quanto maior o valor atribuído à classe, maior o grau. Para a variável pedologia foram adotados 

valores menores para solos bem drenados e valores maiores para solos mal drenados. Observa-se que os 

solos argilosos possuem maior destaque na região estudada, conforme Figura 2. 

Os latossolos são solos profundos e bem drenados, já os planossolos são definidos como 

imperfeitamente ou mal drenados, os demais tipos percorrem pelas características desses dois extremos. 

Os solos compostos por sedimentos finos (silte e argila), bem como os solos compactados 

superficialmente, produzem maior escoamento superficial como mostra a Figura 2.  

 

Figura 2 - Variável pedologia reclassificada da bacia do rio Capibaribe -PE. 

 

 

Para a variável uso e ocupação foi adotado maior grau para áreas que estão constantemente com 

água e menor grau para áreas que possuem vegetação (Figura 3). A ocupação do solo é uma variável 

muito importante para suscetibilidade a inundações, pois os diferentes tipos de uso e ocupação 

influenciam na capacidade de infiltração e escoamento superficial da água, sendo áreas mais 

impermeáveis com tendência em acumular água em sua superfície e áreas com cobertura vegetal com 

solos que infiltram água. 
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Figura 3 - Variável uso e ocupação do solo reclassificada da bacia do rio Capibaribe - PE. 

 

Para a variável altitude foi adotado maior grau para áreas mais baixas e menor grau para áreas 

mais altas, pois a probabilidade de inundação para uma determinada região ocorre pelo efeito da 

gravidade, em que direciona a água para regiões mais baixas, encontradas a leste da bacia, conforme 

Figura 4. 

 

Figura 4 - Variável altitude reclassificada da bacia do rio Capibaribe - PE. 

 

 

Para variável declividade foi adotado maior grau para áreas mais planas e menor grau para áreas 

escarpadas (Figura 5). Assim, as áreas mais planas possuem maior probabilidade a ocorrer inundações e 

de acordo com Miranda (2016), a declividade está relacionada com a velocidade de escoamento e o 

tempo de concentração da bacia, aumentando a vulnerabilidade de cheias. 
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Figura 5 – Variável declividade reclassificada da bacia hidrográfica do rio Capibaribe - PE. 

 

 

Para obtenção do mapa de vulnerabilidade, definiu-se a hierarquia considerando o risco de 

vulnerabilidade a inundações. Assim, a importância foi definida como sendo a declividade a variável 

mais importante, seguidos pelas variáveis: altitude, uso do solo e tipo de solo, conforme Tabela 6.  

O solo tem uma importância moderada quando comparada com o fator uso e ocupação do solo;  

O solo tem importância essencial quando comparada com o fator altitude;  

O solo tem importância demonstrada quando comparada com a declividade;  

O uso e ocupação do solo tem importância moderada quando comparada com o fator altitude;  

O uso e ocupação tem importância essencial quando comparada com a declividade. 



Tabela 6 – Matriz de decisão com pesos atribuídos.





A Razão de Consistência de 0,065 aponta que os pesos adotados na matriz de comparação pareada 

são lógicos e consistentes, pois de acordo com Saaty (1980), o valor de RC deve ser menor que 0,1 

(10%).  

O mapa desenvolvido foi realizado por meio da técnica da análise multicritério, através da álgebra 

dos mapas, resultando em um modelo-síntese das áreas com potencial para ocorrência de enchentes e 

inundações, conforme exposto na Figura 6.
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Figura 6 – Mapa de vulnerabilidade à inundação na bacia do rio Capibaribe - PE. 

 

As áreas consideradas de risco estão localizadas em áreas mais planas na bacia, em seu exutório. 

Os valores são explicados justamente por esses níveis de informação apresentarem a maior importância 

de acordo com a matriz de comparação pareada, enquanto que as zonas de baixo grau de risco 

localizam-se na porção mais elevada da bacia. Analisando a área da bacia como um todo, pode-se 

observar que as categorias de vulnerabilidade moderada se mostraram dominantes, representando, 

respectivamente, 48,52% da área total mapeada (Figura 7). 

 

Figura 7 - Percentuais das áreas de vulnerabilidade às inundações. 

 

 

O município de Recife, Camaragibe, São Lourenço da Mata, Paudalho, Glória do Goitá por ser a 

área mais plana da bacia, são os que apresentam maior suscetibilidade a ocorrência de inundações, os 

municípios a oeste da bacia, entre a Zona da Mata e Agreste apresentam entre moderada e alta 

vulnerabilidade e as áreas do sertão entre moderada a muito baixa vulnerabilidade. 

Para validação dos dados da análise de multicritérios foi elaborado o mapa a partir dos dados 

existentes do Atlas de Vulnerabilidade a Inundações (2014), conforme Figura 8. 
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Figura 8- Mapa de vulnerabilidade à inundação e validação da análise de multicritérios na bacia do 

rio Capibaribe - PE. 

 

 

Verifica-se que algumas áreas em que o método AHP classifica como média vulnerabilidade, o 

Atlas de Vulnerabilidade a Inundações, classificou como baixa vulnerabilidade. Esse motivo se deu pelo 

fato dessas áreas apresentarem média frequência, ou seja, inundações com período de retorno entre 5 e 

10 anos e baixo impacto, apresentando apenas danos localizados, assim de acordo com a matriz da 

entidade foi classificado como baixa vulnerabilidade, porém sua classificação está próxima da média 

vulnerabilidade.  

Também é possível identificar que o município Chã Grande, em que o Atlas Vulnerabilidade a 

Inundações (2014) classifica como alta vulnerabilidade, o método AHP classifica como moderada a 

baixa vulnerabilidade. Esse resultado pode ser explicado pelo fato de que a maior área do município está 

localizado na bacia do rio Ipojuca, que possui alta vulnerabilidade e apenas uma pequena área na bacia 

do Capibaribe, assim sua influência às inundações é em razão da bacia do rio Ipojuca. 

Dessa forma considera-se os resultados da análise de multicritérios, foi satisfatória. As variáveis 

escolhidas para utilização do estudo são consistentes para classificar a vulnerabilidade a inundações. É 

notório que as áreas com maior risco estão localizadas em áreas mais planas, com infraestrutura, solos 

mais argilosos e com baixa altitude. 

Os principais trechos inundáveis na Bacia do Capibaribe são: o rio Tapacurá com alta 

vulnerabilidade; trechos do rio Capibaribe, do rio Tabocas e do riacho do chorão com média 

vulnerabilidade e com baixa vulnerabilidade, os trechos do rio Caçatuba, do rio Cachoeira, do rio Goitá 

e do rio Capibaribe (Figura 9). 
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Figura 9 – Vulnerabilidade à inundações nos rios da Bacia do Capibaribe - PE. 

 

 

CONCLUSÕES 

A partir dos resultados obtidos, foi possível constatar que as áreas de maior vulnerabilidade às 

inundações compreenderam principalmente áreas de menor altitude no exutório da bacia e próximo 

às margens do rio. Dessa forma, técnicas de geoprocessamento aliadas a medidas estruturais e não 

estruturais podem mitigar os efeitos relacionados à vulnerabilidade às inundações. 

Os reservatórios de contenção de cheias são primordiais para mitigar os efeitos gerados pela 

inundação, pois mesmo com eles, os municípios não estão completamente imunes e 

consequentemente a população não está completamente protegida. Com base nas respostas obtidas 

nesse estudo, entende-se que o mapeamento possa servir de subsidio aos órgãos competentes com a 

finalidade de eleger áreas prioritárias para os investimentos de medidas estruturais e não estruturais 

de proteção, controle de ocupação e planejamento de medidas de contingenciamento de ocorrência 

de eventos críticos. 
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