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RESUMO – No cenário nacional, são comuns problemas relacionados à ineficiência do planejamento 

urbano, como enchentes e deslizamentos de terra, especialmente em períodos de chuva. Em geral, o 

desenvolvimento urbano desencadeia impactos tais como aumento da impermeabilização, 

aumentando o escoamento superficial, devido a mudanças no uso e cobertura do solo. Assim, são 

necessários estudos para melhorar o planejamento urbano em áreas consolidadas ou não consolidadas, 

mitigando esses impactos. O presente trabalho estuda uma correlação entre a densidade populacional 

e a fração de área impermeável em bacias de captação urbanas que drena para pontos de inundação 

na cidade de Maceió. Foi utilizado o software de geoprocessamento QGIS e imagens de satélite 

QuickBird para classificar classes de uso e cobertura do solo, além dos dados do Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística para quantificação da densidade populacional, realizando subsequente 

análise de correlação. Os resultados mostraram que o uso de bacias hidrográficas urbanas não 

conseguiu uma correlação entre densidade habitacional e fração de área impermeável, sugerindo que 

deveria haver novas estratégias de área de amostragem, assim como o uso de outras variáveis 

explicativas. 

ABSTRACT– In the national scenario, problems related to the inefficiency of urban planning such 

as flooding and landslides are commom, especially in rainy periods. Overall, urban development 

triggers impacts such as increased impermeabilization, increasing surface runoff, due changes in land 

use and coverage. Thus, one requires studies to improve urban planning in consolidated or non-

consolidated areas, mitigating these impacts. The present paper studies a correlation between 

population density and the fraction of impervious area at urban catchments that drains to flooding 

points in Maceió city. It were used the geoprocessing software QGIS and QuickBird satellite images 

to classify land use and land cover classes, in addition to Brazilian Institute of Geography and 

Statistics data for quantification of populational density, performing subsequent correlation analysis. 

The results showed that urban catchments use did not acomplish a correlation between housing 

density and fraction of impervious area, suggesting that there should be new sampling area strategies, 

as well as the use of other explanatory variables. 
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1. INTRODUÇÃO E OBJETIVOS 

Desde a década de 1960, o Brasil vivencia um êxodo urbano demasiado. Em decorrência disso, 

em cinquenta anos a população urbana total apresentou um aumento na ordem de 500%, atrelado à 

elevação da densidade populacional (IBGE, 2010). Este avanço levanta preocupações acerca de 

alguns aspectos da hidrologia urbana e do planejamento das cidades, como a elevada cobertura 

impermeável ligada ao aumento no escoamento superficial e da vazão máxima em uma bacia, que 

culminam em pontos de alagamento nas cidades (MENEZES FILHO; TUCCI, 2012). 

Seguindo a tendência nacional, a cidade de Maceió - AL passou por um processo semelhante, 

evidenciado não apenas na população, mas também na urbanização das áreas da cidade.  Estes 

impactos puderam ser verificados por Almeida e Ferreira Neto (2015) e Barros, Neves e Henrique 

(2016), que analisaram o aumento da fração de Área Impermeável (AI) em bacias hidrográficas de 

regiões urbanizadas na cidade de Maceió - AL, citadas por Japiassú (2015) como receptoras do êxodo 

urbano, ao longo de diferentes horizontes temporais. 

O aumento na AI pode gerar alguns impactos diretos em uma região, como o aumento do 

escoamento superficial durante as precipitações, servindo como indicador da qualidade ambiental e 

ecológica de uma área urbanizada (HAMILTON; COOPS; LOKMAN, 2021). Estudos acerca desta 

temática tendem a relacionar a AI com variáveis explicativas, os chamados Vetores de Crescimento 

Urbano (VCU), de forma a gerar modelos preditivos da cobertura impermeável a partir dos VCU, 

facilitando o planejamento e gestão dos órgãos responsáveis pela urbanização. 

Internacionalmente, Stankowski (1972) relacionou a AI com a densidade populacional para a 

cidade de Nova Jersey, nos Estados Unidos. Nacionalmente, Motta e Tucci (1984) em Porto Alegre 

e Tucci, Braga Jr. e Silveira (1989) em São Paulo desenvolveram curvas que estabeleceram a mesma 

relação, gerando uma equação com modelos preditivos para aquelas regiões. Para o estudo das AI e 

suas quantificações, o sensoriamento remoto e as imagens de satélite se mostram o método mais 

eficaz e válido no cenário atual pela sua viabilidade prática e econômica (WENG, 2012). 

Dessa forma, este artigo tem o objetivo de estudar uma possível relação entre VCU e AI para 

Maceió-AL. O foco está em resultados preliminares com a VCU densidade populacional, áreas 

escolhidas bacias hidrográficas de contribuição de pontos de alagamento da cidade. Outras estratégias 

como VCU densidade de vias e áreas como regiões administrativas estão em andamento e terão 

resultados ainda a serem obtidos. 
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2. METODOLOGIA 

Levantaram-se metodologias, buscando-se estudos que trabalhassem com a quantificação da AI 

e, de preferência, relacionassem-na com a densidade populacional. Em paralelo, pesquisou-se acerca 

da área de estudo para melhor compreender os alvos de análise; conforme Japiassú (2015), Maceió 

possui alguns bairros que acolheram o crescente movimento de urbanização de forma mais atenuada, 

aumentando suas densidades populacionais ao longo do tempo.   

Baseando-se nos fatores supracitados, buscou-se a definição de pontos na cidade com histórico 

de alagamento frequentes, estando alguns definidos no PMSB (MACEIÓ, 2018) e sendo outros 

oriundos do conhecimento empírico da área de estudo. Após a definição dos locais, geraram-se as 

bacias hidrográficas de contribuição para eles. A disposição dos pontos escolhidos está 

disponibilizada na Tabela 1. 

Para geração das bacias de contribuição, utilizou-se o Modelo Digital de Elevação (MDE) 

fornecido pelo Satélite Avançado de Observação Terrestre (ALOS), de uso público e gratuito, 

disponibilizado na plataforma Google Earth Engine (GOOGLE EARTH ENGINE, 2021). Tal MDE 

foi escolhido por provir de uma reamostragem de dados com resolução espacial original de 5 metros, 

possuindo aproximadamente um nível de confiança estimado em 95% (KEYS; BAADE, 2019). 

Assim, manipularam-se os dados no software livre QGIS, com auxílio das ferramentas do Sistema de 

Apoio à Análises de Recursos Geográficos (GRASS), disponíveis nele. 

Tabela 1 – Pontos de alagamento definidos. 

Ponto Descrição Bairro Coordenadas 

1 Rua Miguel Palmeira Pinheiro -9,637844, -35,737441 

2 Rua Senador Arnon de Mello Village Campestre -9,543163, -35,758752 

3 Av. Dr. Antônio Gomes de Barros Jatiúca -9,651252, -35,706639 

4 Grota do Cigano Jacintinho -9,640174, -35,713261 

5 Ponto baixo no Riacho Pau D’arco Jacintinho -9,648019, -35,725197 

6 Av. Pierre Chalita Jacarecica -9,614258, -35,710743 

7 Mercado da Produção Mercado -9,659454, -35,743510 

8 Av. Gov. Luiz Cavalcante Tabuleiro dos Martins -9,567220, -35,767673 

9 Rua Buarque de Macedo Centro -9,666968, -35,729947 

10 Av. Governador Afrânio Lages Mangabeiras -9,653407, -35,738783 

11 Avenida Maceió Tabuleiro dos Martins -9,582013, -35,769289 

12 Rua João de Oliveira Melo Eustáquio Gomes -9,541293, -35,787025 

13 Av. Juca Sampaio Cruz das Almas -9,634592, -35,702118 

Fonte: Autores (2022) 

Posteriormente, quantificou-se a AI a partir da utilização de imagens do satélite QuickBird, 

adequada para o estudo pela sua alta resolução espacial (0,6 m), que promove um aumento na eficácia 

da classificação (JENSEN, COWEN; 2019; FU et. al, 2017). As imagens são referentes ao ano de 

2016, foram cedidas pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Territorial e Meio Ambiente 
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(SEDET) e cobrem toda Maceió.  Visando ao cálculo mais discretizado das quantidades de AI, 

adaptaram-se as classes utilizadas por Barros (2015) de área permeável e impermeável, resultando 

em 10 diferentes tipologias de uso e cobertura do solo, dispostas na Tabela 2. 

Tabela 2 – Classes de uso e cobertura do solo. 

Nº Ocupação Tipo Nº Ocupação Tipo 

1 Áreas Verdes Permeável 6 Estacionamentos Impermeável 

2 Pastagens Permeável 7 Estradas de Paralelepípedo Impermeável 

3 Terrenos Baldios Permeável 8 Estradas de Asfalto Impermeável 

4 Estradas de Terra Permeável 9 Nuvens Desconsiderado 

5 Telhados Impermeável 10 Água Desconsiderado 

Fonte: Autores (2022). 

A quantificação da AI foi feita pelo método de classificação pixel a pixel, largamente utilizado 

e recomendado para estudos desta finalidade, como posto por Weng (2012) e Hamilton, Coops e 

Lokman (2021). O cálculo foi realizado com o auxílio da ferramenta de classificação Dzetsaka, 

disponível gratuitamente no QGIS.  

Para a determinação da densidade populacional, utilizou-se a delimitação dos setores censitários 

para o censo 2010, coletados no site institucional do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), já que em virtude do contexto pandêmico não houve a realização do levantamento em 2020. 

Assim, considerou-se uma relação linear entre a população inserida no setor e a área contida na bacia 

de contribuição, estimando a densidade populacional a partir da porção de área do setor inserida na 

região contribuinte do ponto de alagamento. 

A partir das quantificações de AI e da densidade populacional em cada bacia de contribuição, 

estudou-se a correlação e a regressão entre a AI e a Densidade Populacional. Feito isto, avaliou-se se 

a quantidade de habitantes por km² é uma variável explicativa da fração de área impermeável. Isto 

foi feito realizando-se uma visualização gráfica, testes de hipótese de correlação e Pearson e 

Spearman e, no caso de evidência ao nível de significância de 5%, uma análise de regressão com a 

tabela ANOVA. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Dos 13 pontos de alagamento, 4 constam no PMSB de Maceió como áreas de risco. A 

disposição destes pontos e as bacias geradas são apresentadas abaixo na Figura 1. As áreas estudadas 

apresentaram características de uso e ocupação plurais, sendo escolhidas em diferentes regiões da 
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cidade. Notou-se que para as bacias de contribuição analisadas a AI variou entre 6,12% e 92,35%, 

com predominância da classe de telhados nas bacias 1 (63,32%), 3 (69,91%) e 4 (60,36%), de estradas 

de asfalto na bacia 7 (47,51%) de pastagens na bacia 2 (78,81%) e de áreas verdes na bacia 6 

(51,31%).  

Tais diferenças se explicam pelo fato de haver tendências de ocupação e uso do solo variáveis 

quando comparadas entre si. Na Figura 2, referente à bacia hidrográfica do ponto 1, nota-se uma 

tendência de ocupação majoritariamente de telhados e estradas de asfalto, classificadas como 

superfícies impermeáveis, ocasionando maior escoamento superficial (MILLER; HESS, 2017; 

MENEZES FILHO; TUCCI, 2012) e favorecendo alagamentos e inundações (HAMILTON, COOPS, 

LOKMAN; 2021; WENG; 2012). 

 
Figura 1 – Pontos de alagamento e bacias de contribuição. 

A região da bacia 1 (Figura 2) contém a principal via de acesso de Maceió, a Avenida Fernandes 

Lima, configurando uma área suscetível à ocupação, concentrando grande número de casas, prédios, 

empresariais, colégios, entre outros empreendimentos, como pode ser visto a seguir na Tabela 3 que 

dispõe sobre as densidades populacionais em cada bacia. 

Em contrapartida, na bacia hidrográfica do ponto 2, percebe-se uma grande área de cobertura 

permeável, com predominância das pastagens, caracterizando uma área majoritariamente rural, 

conforme Figura 3. Ela está localizada em uma região administrativa com bairros em processo de 

expansão urbana, por meio da instalação de empreendimentos habitacionais. Além disso, o exultório 
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da bacia possui um histórico de alagamentos e isto associado ao fator anterior qualifica a área como 

um ponto de interesse para estudos futuros com objetivos semelhantes ao deste trabalho. 

 
Figura 2 – Uso e cobertura do solo na bacia 1. 

 

Tabela 3 – Densidade populacional por bacia 

Bacias Área (km²) Habitantes 
Densidade populacional 

(hab/ha) 
AI (%) 

Bacia 1 1,05 9.095 86,8 78,06 

Bacia 2 2,55 5.389 21,1 6,12 

Bacia 3 0,91 9.393 103,7 79,42 

Bacia 4 3,10 22.963 74,0 89,14 

Bacia 5 2,60 54.946 211,1 75,36 

Bacia 6 1,32 8.148 62,0 42,47 

Bacia 7 0,43 1.077 25,0 92,35 

Bacia 8 2,68 38.425 143,3 51,92 

Bacia 9 1,26 7.234 57,4 69,26 

Bacia 10 1,12 6.586 59,1 73,07 

Bacia 11 1,12 10.422 92,9 61,80 

Bacia 12 0,12 635 53,8 77,89 

Bacia 13 0,26 9.378 358,7 34,88 

Fonte: Autores (2022) 
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Figura 3 – Uso e cobertura do solo na bacia 2. 

 

A análise gráfica (Figura 4) mostra uma grande dispersão entre as variáveis. O teste de hipótese 

para o coeficiente de correlação, no qual a hipótese nula (H0) é que o coeficiente de correlação é nulo 

e a hipótese alternativa (H1) é que o coeficiente de correlação não é nulo forneceu valor P de 0,498 

para o coeficiente de correlação linear de Pearson e 0,707 para o coeficiente de correlação de 

Spearman, ambos maiores que o nível de significância de 5% (0,05), não sendo possível rejeitar H0, 

ou seja, não evidenciando a correlação. Dessa forma, a análise de regressão não foi realizada.  

 

 

Figura 4 – Gráfico de dispersão entre AI e Densidade Populacional. 

4. CONCLUSÃO 

A partir das análises aqui desenvolvidas, conclui-se que não houve evidência de correlação 

entre o VCU escolhido, densidade populacional, e a fração de área impermeável. Uma possível 
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explicação para este resultado é a variabilidade de ocupação das bacias obtidas, como percebido ao 

se comparar as figuras 2 e 3. A quantidade de dados amostrais (13) também pode ser considerado um 

fator que influencie ainda mais na dispersão dos resultados; é possível que, com um maior número de 

amostras, a heteregoneidade não impactasse tanto no resultado. 

Ademais, pontua-se que o resultado pode estar associado à diferença temporal entre os dados 

censitários (IBGE, 2010) e as imagens de satélite utilizadas. Embora tenha-se feito a projeção 

populacional com base nas estimativas oficiais do IBGE, é fato notório que tal processo acarreta o 

acúmulo de erros, sobretudo devido à possíveis mudanças de tendência de crescimento dentro da 

capital alagoana. 

Sendo assim, haja vista que a literatura apresenta comprovados exemplos de que o aumento da 

densidade populacional de uma região acompanha o crescimento da AI, recomenda-se que o estudo 

seja refinado após a elaboração do Censo 2020, agendado para 2022.  

O estudo segue em andamento, no qual outras estratégias de amostragem de áreas são 

realizadas, com o intuito de se obter áreas mais homogêneas. Por exemplo, regiões administrativas 

da cidade, áreas de ocupações específicas, entre outras. Além disso, estuda-se neste momento o uso 

da densidade de vias como VCU que pode explicar a AI. Esta pode ser uma alternativa porque, em 

decorrência do avanço das áreas habitadas no município, houve um aumento no sistema viário 

maceioense, dada as necessidades de conexão e tráfego das principais áreas comerciais e turísticas 

com as que passaram a abrigar a população (JAPIASSÚ, 2015). 
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