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RESUMO – As inundações resultam de processos naturais que também podem ser potencializadas 

pelas atividades humanas. No contexto das cidades, os eventos de inundações, historicamente, estão 

associadas a impactos socioambientais e econômicos. A fim de identificar e mapear áreas de 

suscetibilidade a inundação, diversas metodologias tem sido implementadas, sendo o modelo Height 

Above the Nearest Drainage (HAND) um dos mais utilizados. Este estudo teve como objetivo aplicar 

o modelo HAND no contexto da área urbana da cidade de Barra do Garças-MT, visando identificar e 

mapear áreas de suscetibilidade a inundações. Os resultados mostram que a cidade, historicamente, 

tem conhecido um rápido processo de urbanização, sendo que associada a sua expansão, diversas 

áreas estão associadas a ambientes de alta suscetibilidade a inundações. 
 
ABSTRACT– Floods result from natural processes that can also be enhanced by human activities. 

In the context of cities, flood events are historically associated with socio-environmental and 

economic impacts. In order to identify and map areas of susceptibility to flooding, several 

methodologies have been implemented, being the Height Above the Nearest Drainage (HAND) 

model one of the most used. This study aimed to apply the HAND model in the context of the urban 

area of the city of Barra do Garças-MT, aiming to identify and map areas of susceptibility to floods. 

The results show that the city, historically, has known a rapid process of urbanization, and associated 

with its expansion, several areas are associated with environments of high susceptibility to flooding. 

 

Palavras-Chave – Modelagem, Inundação, Hand. 

 

INTRODUÇÃO 

As inundações são concebidas como sendo processos naturais inerentes à dinâmica fluvial, 

pluvial e mesmo, geomorfológica, que caracterizam as bacias hidrográficas, podendo também serem 

influenciadas e potencializadas, diretamente, pelas atividades humanas (TUCCI, 2003; GALI et al., 

2007; REIS e SCHMIDT, 2017). Nesse sentido, considerando o vertiginoso processo de urbanização 

nos países em desenvolvimento, entre os quais se destaca o Brasil (YUNES, 1971; HOGAN, 1993); 

nota-se que o surgimento e crescimento de parte significativa das cidades ocorre, sobretudo, sem 

planejamento, com rápidas transformações dos ambientes e da paisagem, corroborando o 

desencadeamento de diversas problemas socioambientais. 
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Observa-se que, historicamente, o crescimento desordenado das cidades está fortemente 

relacionado com um expressivo aumento de eventos extremos de naturezas diversas (ondas de calor, 

deslizamento, desmoronamento, movimentos de massa, enchentes bruscas, entre outros), com 

destaque para os eventos extremos de inundações que, em sua maior parte, trazem grandes percas 

socioeconômicas, afetando os mais diferentes agentes e segmentos da sociedade em todo o mundo 

(IPCC, 2007, 2021; ISDR, 2009). De acordo com os dados do Atlas Brasileiro de Desastres Naturais 

1991 a 2012 (UFSC, 2013), apesar de grande parte dos eventos de inundações em cidades ocorrerem 

em municípios das regiões Sudeste e Nordeste do território brasileiro, observa-se uma tendência de 

aumento, também, no contexto de muitos municípios situados na região Centro Oeste. 

A fim de identificar e mapear áreas de risco e suscetibilidade a inundação, sejam elas no 

contexto espacial de bacias hidrográficas urbanas ou rurais, diversas metodologias tem sido 

implementadas (LAVELL, 2002; MENDONÇA e LEITÃO, 2008; UFSC, 2012; MEDEIROS e 

BARBOSA, 2016), sendo que muitas dessas metodologias contam com o aporte e abordagem de 

modelos matemáticos e computacionais, entre os quais o Height Above the Nearest Drainage – 

(HAND), desenvolvido pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), se destaca como sendo 

um dos mais utilizados, contribuindo com o levantamento de informações e conhecimentos de grande 

relevância às tomadas de decisões, o que é crucial à implementação de políticas públicas (RENNÓ et 

al., 2008; MOMO et al., 2016; ABREU CLAUDINO et al., 2022). 

De acordo com Saccaro Júnior e Coelho (2016), a busca por medidas de resiliência no contexto 

das cidades, constitui um dos maiores desafios frente às mudanças climáticas globais e o paradigma 

do desenvolvimento sustentável. Nesse sentido, ver-se a importância de se apresentar e propor 

instrumentos e ferramentas com ênfase no planejamento contínuo das cidades, especialmente, por 

esta ser uma premissa já destacada no Estatuto da Cidade (EC), visando assim reduzir riscos de 

desastres, dos mais diferentes tipos e naturezas, projetando assim cidades mais “resilientes”. 

Diante desses aspectos, o estudo que ora-se apresenta objetivou aplicar o modelo Height Above 

the Nearest Drainage (HAND) no contexto da área urbana da cidade de Barra do Garças-MT (Figura 

1), situada na região Sudeste do estado de Mato Grosso, à aproximadamente 511 Km da capital 

Cuiabá, e 560 Km do Distrito Federal (DF); afim de identificar e mapear áreas de suscetibilidade a 

inundações. Segundo Maciel (2020), desde meados de 1975, a cidade de Barra do Garças – MT 

passou a presenciar um rápido incremento da população urbana, contribuindo com um vertiginoso 

crescimento urbano, sendo que, exponencialmente, cressem uma séries de impactos ambientais. 
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METODOLOGIA 

A área em estudo 

A Figura 1, que diz respeito ao mapa de localização da área em estudo, mostra a área urbana da 

cidade de Barra do Garças – MT. De acordo com Ribeiro (2001), somente depois de mais de quatro 

décadas de crescimento demográfico que a cidade de Barra do Garças – MT passou, de fato, a 

ressurgir no que diz respeito à expansão urbana. Nesse sentido, a porção Oeste da cidade começou a 

se destacar quanto a produção e reprodução do espaço urbano, sendo que esse processo se deu, 

principalmente, a partir da supressão intensiva da cobertura vegetal natural, abertura de estradas, vias 

de acesso a lugares antes isolados; loteamentos, pavimentação asfáltica; mudando a paisagem. 

 

  

Figura 1 – Mapa de localização da área em estudo – Cidade de Barra do Garças – MT (22-09-2021) 

 

Considerando os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2022), o 

Gráfico 1 apresenta a dinâmica populacional no município e, particularmente, na cidade de Barra do 

Garças – MT, tendo em vista as últimas décadas. Assim, observa-se que nos últimos anos houve um 
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aumento significativo da população urbana, e uma consequente diminuição da população rural, com 

inversão do predomínio da população rural para urbana no início da década de 1970. 

 

 

Gráfico 1 – Dinâmica populacional no contexto da área em estudo – Cidade de Barra do Garças – MT (1970 – 2021) 

 

O Gráfico 2 mostra a dinâmica temporal referente ao Índice de Urbanização da área em estudo, 

sendo possível observar uma dinâmica crescente. Sob esta perspectiva, faz-se necessário destacar que, 

a cidade de Barra do Garças-MT, ao longo do seu processo histórico, especificamente, até início dos 

anos 2000, não obedeceu a nenhum projeto urbanístico necessário a criação de uma cidade, tendo em 

vista que o seu surgimento se deu por atividades garimpeiras em meados de 1920, período em que 

não se priorizou a implementação de um projeto de crescimento urbano. 

 

 

Gráfico 2 – Dinâmica do Índice de Urbanização da cidade de Barra do Garças – MT (1970 – 2010) 
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Procedimentos metodológicos 

A implementação do modelo se deu a partir de duas grandes fases de execução das atividades. 

A primeira fase, especificamente, compreendeu a correção hidrológica do dado referente ao Modelo 

Digital de Elevação (MDE), objetivando melhorar a qualidade do dado e garantir a propagação do 

fluxo, sendo esse procedimento de grande importância às etapas subsequentes, a saber, a 

determinação da direção de fluxo. Neste estudo, destaca-se que foi empregado no presente estudo o 

dado referente ao MDE, proveniente do sensor Phased Array L-band Synthetic Aperture Radar 

(PALSAR), com resolução espacial de 12,5 m, abordo do satélite Advanced Land Observing Sattelite 

(ALOS), lançado pela Agência de Exploração Aeroespacial Japonesa (JAXA). 

Assim, a segunda etapa compreendeu a definição do limiar mínimo para extração da rede 

hidrográfica, considerando o recorte espacial da área em estudo; em seguida, prosseguiu-se com 

normalização do dado da altimetria, considerando as cotas das respectivas drenagens, e 

posteriormente, a reclassificação do dado HAND para elaborar o mapa final. Afim de consubstanciar 

os resultados obtidos com o HAND, usou-se imagens de alta resolução espacial (2 m) provenientes 

do sistema sensor Wide-Scanning Multispectral and Panchromatic Câmera (WPM), abordo do 

satélite CBERS-4A, para refinamento da rede hidrográfica, e posteriormente elaborar o mapa de 

densidade de drenagem da área em estudo.  

Além destes dados, foram especializados dados do IBGE, referente à população e sua densidade 

na área em estudo. Destaca-se que, a elaboração dos mapas se deu em ambiente de Sistema de 

Informação Geográfica (SIG), onde utilizou-se o software livre e de código aberto QGIS, versão 3.16 

(Hannover), pelo qual procedeu-se com rotinas de processamento dos dados e elaboração e impressão 

dos mapas, mediante o compositor de layout e impressão. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A partir da Figura 2, no que diz respeito aos mapas da densidade populacional referente ao ano 

de 2010, data do último censo demográfico; densidade de drenagem e suscetibilidade a inundação na 

cidade de Barra do Garças – MT, pode-se observar que, parte significativa do contingente 

populacional concentra-se na porção Centro-Norte da área urbana, onde a maior parte dos recursos 

hídricos são total e parcialmente canalizados, compreendendo áreas com infraestruturas e usos 

consolidados (casas residenciais e comerciais). Nota-se que, no contexto dessas áreas, as maiores 

suscetibilidades a inundação estão relacionadas às proximidades com os canais dos recursos hídricos. 
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Figura 2 – Mapa da densidade populacional, densidade de drenagem e suscetibilidade a inundação  
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Como pode-se observar na Figura 2, setores mais afastados do centro da cidade, como é fato do 

setor Nova Barra, localizado na porção Sudoeste da área urbana, compreende uma região de alta 

suscetibilidade a eventos de inundação, o que pode ser explicado, em partes, pela declividade do 

terreno, que caracteriza a área como sendo, essencialmente, plana e com baixa capacidade de 

escoamento superficial, embora as condições do substrato pedológico descrevam a ocorrência e 

predominância de Cambissolos e Latossoslos Vermelho-Amarelo, estes últimos, compreendendo 

solos bem drenados e profundos. 

 Apesar da carência de estudos, registros e monitoramento da ocorrência de eventos de 

inundação no contexto da cidade de Barra do Garças, Maciel (2020) destaca, ainda que rapidamente, 

que estes eventos tornaram-se frequentes à medida que a cidade passou a se expandir, principalmente, 

no setor Nova Barra, onde a ocorrência desses eventos nos últimos anos, passou a trazer prejuízos 

socioeconômicos. Nesse sentido, chama-se a atenção para a importância da preservação das áreas de 

cobertura vegetal natural nas proximidades dos córregos, e as implicações da construção sem 

planejamento de infraestruturas, sobretudo, residências, extremamente próximo e nesses ambientes 

que, natural e legalmente, devem ser preservados e terem usos rstritos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir do presente estudo, observou-se que o processo de urbanização e crescimento da cidade 

de Barra do Garças – MT mostra-se marcado por diversos desafios socioambientais, entre os quais, 

deve-se dar atenção especial à implementação de práticas conservacionista e medidas de resiliências 

frente as mudanças climáticas, tendo em vista os processos que atuam, de maneira dinâmica, sobre a 

mesma, como é o fato dos eventos de inundação. 

A partir da implementação do modelo HAND, pode-se com o este estudo, mapear áreas de 

suscetibilidade a inundação no contexto da cidade de Barra do Garças. Nesse sentido, deve-se 

considerar alguns pontos importantes: 1) realizar a implementação do modelo a partir do uso de um 

MDE de melhor resolução espacial; 2) integrar ao modelo informações e de maior detalhe quanto ao 

substrato geológico, pedológico e sobre o clima atuante na área em questão, assim como, 3) 

desenvolver estudos de maior complexidade visando realizar atividades de validação a partir de dados 

de campo e registros históricos sobre as inundações. Por fim, espera que este estudo possa, de alguma 

maneira, servir como base inicial para outros estudos, e principalmente, subsidiar as tomadas de 

decisões por parte dos gestores da cidade de Barra do Garças – MT. 
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