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Uso de Geotecnologias para escolhas de áreas propícias à implantação de 

técnicas compensatórias em drenagem urbana.  
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RESUMO – A bacia hidrográfica do rio Reginaldo em Maceió-AL, é acometida por inundações e 

alagamentos, devido ao incremento do escoamento superficial, devido a impermeabilização do solo, 

que em geral tem origem na urbanização não planejada e quando associado a falta de planejamento 

na drenagem urbana, os problemas tendem a ser intensificados. Dentre as soluções atualmente 

disponíveis para a mitigação do escoamento superficial excedente e consequentemente da vazão de 

pico, tem-se as técnicas compensatórias, as quais são estruturas que visam compensar o efeito da 

urbanização no ciclo hidrológico. O objetivo do trabalho é mapear as áreas propícias para a 

aplicabilidade de dispositivos de controle na fonte por infiltração. Para a delimitação das áreas 

propícias e não propícias à instalação dos dispositivos foi necessário criar uma matriz de restrição 

com os critérios que foram previamente definidos. A matriz de restrição após ser codificada, foi 

programada em na linguagem python para ser utilizada no Sistema de Informações Geográficas (SIG), 

visando a espacialização dos resultados. A partir dos resultados obtidos foi possível verificar que 

mesmo no cenário atual é possível encontrar áreas propícias para a instalação dos dispositivos 

propostos, e a declividade foi o parâmetro que exerceu maior influência na avaliação dos locais. 

 

 

ABSTRACT– The hydrographic basin of the Reginaldo River in Maceió-AL is affected by floods 

and flooding due to the increase in surface runoff due to soil sealing, which in general originates from 

unplanned urbanization and when associated with the lack of planning in urban drainage, the 

problems tend to be intensified. Among the solutions currently available for the mitigation of excess 

runoff and, consequently, peak flow, are the compensatory techniques, which are structures that aim 

to offset the effect of urbanization on the water cycle. The objective of this work is to map the areas 

suitable for the applicability of infiltration source control devices. For the delimitation of areas 

suitable and not suitable for the installation of devices, it was necessary to create a restriction matrix 

with the criteria that were previously defined. After being coded, the restriction matrix was 

programmed in python language to be used in the Geographic Information System (GIS), aiming the 

spatialization of the results. From the results obtained it was possible to verify that even in the current 

scenario it is possible to find areas suitable for the installation of the proposed devices, and the slope 

was the parameter that had the most influence on the evaluation of the sites. 
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1. Introdução 

A transformação da paisagem e do uso do solo ocorre mediante o processo de crescimento 

urbano, gerando a impermeabilização desordenada do solo e a retirada da cobertura vegetal, alterando 

as funções naturais do ciclo hidrológico via redução da infiltração e da recarga dos lençóis freáticos, 

acréscimo no escoamento superficial (vazões de pico) e redução no tempo de resposta das bacias 

(GILROY e MCCUEN, 2009; PETIT-BOIXA, et al., 2015). 

O incremento do escoamento superficial, a redução da infiltração associado com problemas 

de planejamento urbano e planejamento da drenagem urbana, vem ao longo dos anos refletindo de 

forma negativa nas bacias urbanas e na vida da própria população. De modo a causar alagamentos e 

inundações quando expostos a eventos de precipitação intensa. 

A bacia do rio Reginaldo em Maceió em Alagoas, é uma bacia extremamente urbanizada com 

problemas sanitários e que ao longo dos anos, vem sendo acometida por problemas de alagamentos e 

inundações. As principais causas são, a alta taxa de impermeabilidade da bacia, principalmente ao 

longo dos rios, o sistema de drenagem de águas pluviais, que de acordo com Fernandes (2010) não 

foi dimensionado com uma previsão de planejamento a longo prazo. Além disso, as canalizações e 

retificações existentes, tendem a transferir os pontos de inundações e alagamentos da montante para 

a jusante (MILLER e GREBBY, 2014). 

Vê-se então a necessidade de pensar em soluções que funcionem de forma integrada aos 

dispositivos de drenagem urbana já existentes e que sejam passíveis de serem implementadas em 

bacias urbanas. Dentre as alternativas, tem-se o Desenvolvimento de Baixo Impacto (LID), que 

acordo com Guo (2010) é uma estratégia em micro-escala que visa recuperar ou manter o regime 

hidrológico do período pré-urbanização a partir de projetos singulares e multidisciplinares que 

consideram além da eficiência hidráulica, a qualidade da água e a harmonia paisagística (FLETCHER 

et al., 2014).  

Dentre as estratégias em LID, tem-se as Best Management Practices - (BMP) são dispositivos 

que tem como objetivo compensar o efeito da urbanização/impermeabilização do solo no ciclo 

hidrológico, de modo que ocorra a redução volume do escoamento superficial e consequentemente o 
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amortecimento da vazão de pico por meio de sistemas de infiltração, detenção e retenção evitando a 

transferência dos problemas para a jusante.  

Nesse contexto, pretende-se com esse trabalho contribuir para que seja possível evoluir no 

controle do escoamento superficial, estabelecendo condicionantes espacialmente distribuídas que 

auxiliem na decisão de adotar os referidos métodos e alternativas citadas.  

2. Metodologia 

A metodologia terá como base o fluxograma abaixo (Figura 16), sendo dividida em 4 etapas: 

(1) Inventário; (2) Mapeamento preliminar; (3) Mapeamento da aplicabilidade dos dispositivos de 

controle por infiltração; 

2.1. Inventário 

2.1.1. Levantamento de dados cartográficos 

O levantamento de dados cartográficos deu subsídio para a caracterização do uso do solo, 

mapeamento de aplicabilidade das técnicas compensatórias.  Os dados utilizados foram agrupados 

em função das etapas da metodologia.  

Os mapas complementares elaborados são: 

● Solos hidrológicos – foram elaborados cruzando as informações dos dados de solos pedológicos (EMBRAPA, 

2005) e com a proposta de classificação dos solos hidrológicos proposta por Sartori et al. (2005); e 

●  Vulnerabilidade a contaminação do solo – foi elaborado a partir dos dados do projeto HIROREMAC (ANA, 

2012) que foram disponibilizados por Silva (2013). 

● Uso e Cobertura do Solo; 

● Áreas de Preservação Permanente – APP; 

Os mapas analíticos consistem: 

●  Mapa de declividade – elaborado usando Modelo Digital de Elevação em formato Geotiff (.tiff) do projeto 

TOPODATA com escala original de 1:250.000; e 

● Mapa de nível do lençol freático - elaborado utilizando os dados de poços do projeto SIAGAS da Companhia de 

Pesquisa de Recursos Minerais - (CPRM). A partir das informações Nível Estático - (NE) contidos nos dados 

vetoriais dos poços foi realizada uma interpolação do tipo Krigagem com esses dados gerando a superfície do 

lençol freático. 

2.2. Mapeamento da aplicabilidade das técnicas compensatórias 

O mapeamento da aplicabilidade das técnicas compensatórias do tipo biorretenção, trincheira 

de infiltração, poço de infiltração e pavimento permeável teve como objetivo identificar as áreas que 

são propícias e não são propícias à instalação dos dispositivos. 
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Esse mapeamento foi composto de quatro etapas: construção da matriz de restrição, 

codificação das variáveis através da lógica Booleana, reclassificação usando a codificação das 

variáveis e álgebra de mapas. 

2.2.1. Construção da matriz de restrição 

A matriz de restrição pode ser entendida como uma relação de parâmetros e suas respectivas 

variáveis, associados a fatores antrópicos e naturais. A matriz visa orientar a identificação das áreas 

que são ou não propícias à instalação de técnicas compensatórias, com intuito de selecionar áreas que 

irão contribuir para o correto funcionamento da técnica e/ou otimização da sua função (MARTIN – 

MIKLEA et al., 2015). 

A elaboração e organização da matriz de restrição considerou os seguintes pontos: a 

disponibilidade de dados nos bancos de dados de domínio público; elaborar uma matriz de fácil 

aplicação em outras cidades; e que os critérios selecionados fossem representativos. As restrições 

selecionadas foram: 

a) Naturais: Altura do lençol freático, tipo de solo hidrológico e declividade; 

b) Antrópicas: vulnerabilidade à contaminação do solo, uso do solo e restrição à ocupação. 

De maneira geral, os parâmetros da matriz funcionam de forma binária, “sim/não”, “pode/não 

pode”, entretanto, no que tange a adoção de locais para implantação de técnicas compensatórias, 

observou-se na literatura, que algumas áreas podem se tornar passiveis de implementação após algum 

tipo de adaptação, para esse grupo de características deu-se a nomenclatura de “específica”. 

Cada critério é subdividido, a essa subdivisão deu-se o nome de restrição, essa restrição pode 

ser positiva ou não a depender de cada dispositivo (Quadro 1), tornando aquela área propícia ou não 

propícia.  

Quadro 1. Matriz de restrição para a análise da aplicabilidade das técnicas compensatórias escolhidas. 

Critério Restrição Biorretenção Pavimento 

Permeável 

Poço de 

infiltração 

Trincheira de 

Infiltração 

Profundidade do 

Lençol Freático 

0 - 1,2 m Não Propício Não Propício Não Propício Não Propício 

> 1,2 m Propício Propício Propício Propício 

Declividade S < 1% Propício Específica* Específica* Específica* 

S < 7 % Propício Propício Propício Propício 

7 % < S < 20% Específica* Específica* Específica* Específica* 

S > 20 % Não Propício Não Propício Não Propício Não Propício 

Restrição a 

Urbanização 

Área Restrita Não Propício Não Propício Não Propício Não Propício 

Área Não Restrita Propício Propício Propício Propício 

Uso do Solo Residencial Propício Propício Propício Propício 
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Comercial Específica* Específica* Não Propício Específica* 

Industrial Específica* Específica* Não Propício Específica* 

Área de vegetação densa Não Propício Não Propício Não Propício Não Propício 

Área de vegetação baixa Propício Propício Propício Propício 

Solo exposto Propício Propício Propício Propício 

Rua Pavimentada Não Propício Não Propício Não Propício Não Propício 

Rua não pavimentada Não Propício Propício Não Propício Não Propício 

Estacionamento Propício Propício Não Propício Não Propício 

Vulnerabilidade a 

poluição 

Não Vulnerável Específica* Específica* Não Propício Não Propício 

Vulnerável Propício Propício Propício Propício 

Permeabilidade do 

solo 

Solo permeável Propício Propício Propício Propício 

Solo impermeável Propício Propício Propício Não Propício 

*Restrições específicas: o dispositivo precisa sofrer adaptação. 

2.2.2. Codificação das variáveis através da lógica Booleana 

A codificação proposta foi uma forma encontrada para representar e identificar a ocorrência 

das restrições no caso das áreas com restrições específicas e identificar as áreas propícias e não 

propícias. Dessa forma, julgou-se relevante que os códigos contemplassem a identificação de cada 

grupo de restrição específicas. Sendo assim, foi entendido que poderiam ocorrer três possibilidades 

de áreas na bacia: 

a) Áreas propícias (com condições de aplicabilidade), que se constituem em áreas que as variáveis não restringem a 

implantação (Código = 1); 

b) Áreas não propícias (sem condições de aplicabilidade), que se constituem em áreas que as variáveis restringem a 

implantação (Código = 0); e  

c) Áreas com restrições específicas (condição de aplicabilidade condicionada), representam o grupo de restrições que 

condicionam a implantação do dispositivo, de maneira que a técnica compensatória tenha que receber algum tipo de 

adaptação, em geral, associada a declividade de fundo e geomembrana. 

o Restrição em função da ocupação (indústria) (Código = 2) / Restrição em função da ocupação (comércio) 

(Código = 3) / Restrição em função da declividade (DE menor que 1%) (Código = 4) / Restrição em função da 

declividade (variando de 7 – 20%) (Código = 5) / Restrição em função da vulnerabilidade (Código = 6) / 

Restrição em função da ocupação (ruas) (Código = 7). 

A partir da codificação adotada, foi necessário atribuir esses códigos aos dados matriciais, 

esse processo se deu através da reclassificação que consistiu em agrupar os valores dos dados 

matriciais originais em função das restrições adotadas.  
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2.2.3. Álgebra de mapas utilizando a função Condicional 

Álgebra de mapas é uma metodologia que trabalha com dados espacializados, produzindo 

novas informações a partir de um conjunto de expressões matemáticas, que podem ser agrupadas em 

três segmentos, pontuais, vizinhança e zonais. 

A lógica Booleana, está associada basicamente a uma condição de verdadeiro ou falso, 

realizado através da comparação de dois valores ou duas condições. Essa comparação é feita através 

dos operadores booleanos de comparação (ELKNER, 2009; NASCIMENTO et al., 2009; SILVA et 

al., 2011; ARAGÃO et al., 2015).  

No presente trabalho, foi utilizada a função con e o operador booleano (==) através da 

programação em python devido a sua integração com softwares de SIG, como o Arcgis. Essa função 

permite que, baseado nos critérios definidos acima, seja realizado uma avaliação de cada pixel e se 

defina a aplicabilidade de um determinado dispositivo naquele local.   

RESULTADOS 

A seguir são mostrados os mapas resultantes da aplicação da metodologia proposta.  Eles são 

apresentados por dispositivo de infiltração: biorretenção, pavimento permeável, poço de infiltração e 

trincheira de infiltração. 

A partir da análise das características da bacia hidrográfica e de matrizes de restrições, foi 

possível chegar a alguns critérios e restrições que podem servir de instrumentos balizadores para 

estudos preliminares visando a indicação das áreas propícias para a implantação das técnicas 

compensatórias citadas. 

Dentre as infraestruturas analisadas, o Quadro 2 apresenta um resumo em função do tipo de 

técnica compensatórias, das extensões das Áreas Propícias, Áreas não-Propícias e das Áreas com 

restrições especiais. E na Figura 1, Figura 2, Figura 3 e Figura 4, os mapas relativos a cada técnica 

compensatória. 

Quadro 2. Resumo das extensões das Áreas Propícias, Áreas não-Propícias e das Áreas com restrições especiais em 

função do tipo de técnica compensatórias. 

Técnica Compensatória 
Área Propícia 

(km²) 

Área não-Propícia 

(km²) 

Área com restrição especial 

(km²) 

Bioretenção 5,53 8,63 12,34 

Pavimento Permeável 5,06 12,88 8,56 

Poço de Infiltração 5,42 12,86 8,22 

Trincheira de 

Infiltração 
5,60 9,55 11,35 
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Figura 1. Mapa da bacia Hidrográfica do rio Reginaldo em Maceió, Alagoas. Téncica Compensatória Biorretenção. 

 
Figura 2. Mapa da bacia Hidrográfica do rio Reginaldo em Maceió, Alagoas. Téncica Compensatória Pavimento 

Permeáel. 
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Figura 3. Mapa da bacia Hidrográfica do rio Reginaldo em Maceió, Alagoas. Téncica Compensatória Poço de 

Infiltração. 

 
Figura 4. Mapa da bacia Hidrográfica do rio Reginaldo em Maceió, Alagoas. Téncica Compensatória Trincheira de 

Infiltração.  
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A aplicação do mapeamento para identificação das áreas propicias apresentou que em média 

para cada dispositivo estudado existe uma área mínima propicia para a instalação dos dispositivos. 

Essa proporção pode aumentar se considerar as áreas com condições especiais como áreas de 

incentivo. 

A restrição limitante foi a declividade, as áreas de APP e os solos do grupo hidrológico C e 

D, por apresentarem baixa permeabilidade. Apesar dos critérios e restrições selecionados serem 

balizadores, é de extrema importância que estudos geotécnicos mais aprofundados sejam realizados. 

Dentre os dispositivos estudados, o poço de infiltração foi o dispositivo com menor 

quantidade de informação a respeito de critérios de decisão para a escolha de local adequado, em 

geral o único parâmetro usado era o de permeabilidade do solo.  

A seleção de áreas de propícias para a implantação de técnicas compensatórias continua sendo 

um grande desafio e ainda é uma temática escassa na literatura nacional, devido a escolha dos critérios 

e de determinação de classes de restrições que tenham algum tipo de embasamento, além de ser 

necessário considerar a disponibilidade de dados. 

Uma das grandes dificuldades nessa etapa foi a de determinar quais os critérios e as restrições 

que iriam compor a matriz de restrição, isso se deve a dificuldade em encontrar na literatura 

recomendações mais específicas a respeitos das classes a serem usadas. 

Apesar das dificuldades em se trabalhar com critérios para decisão de escolha de locais para 

implantação de técnicas compensatórias, é de grande importância que essas alternativas venham a ser 

cada vez mais discutidas e incorporada nos projetos urbanísticos e de drenagem urbana. 

A transição entre os sistemas convencionais para os sustentáveis é lenta e a ausência de sistemas de 

análises, modelagem e otimização de parâmetros o torna um limitante para agilizar esse processo de 

transformação. 
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