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RESUMO - Atualmente o direcionamento de políticas públicas de saneamento têm como 

prioridade os sistemas de abastecimento de água e tratamento de esgoto, ficando as diretrizes 

referente aos resíduos sólidos e a redes de drenagem de águas pluviais em segundo plano. Assim 

como diversos municípios brasileiros, Cidade Ocidental – GO não está isento deste problema, em 

especial acerca de dispositivos legais e padronizados que tangem e norteiam soluções voltadas aos 

sistemas tradicionais de drenagem urbana. Associado a isso, a cidade vem crescendo 

expressivamente nos últimos anos e a problemática deste tipo de sistema resume-se ao crescimento 

desenfreado do município sem o devido acompanhamento de políticas públicas especificas. Nesse 

sentido, o elemento motivador desta pesquisa consiste em aplicar técnicas de geoprocessamento 

para mapear áreas sujeitas à inundação na área no referido município, a fim de confrontar os planos 

municipais de ordenamento territorial, apontando os indicadores relacionados à sustentabilidade das 

legislações atuais, no que tange o desenvolvimento da cidade e de seus novos eixos. 
 

ABSTRACT - Currently the guidelines for sanitation prioritize the systems of water supply and 

sewage treatment, leaving the guidelines for the networks of rainwater drainage forgotten. Like 

many Brazilian municipalities, Cidade Ocidental Goiás Brazil, is not exempt from this problem, as 

policies able to guide solutions aimed at this type of system. Associated with this, the city has been 

growing expressively in recent years, and the problem at hand boils down to the unbridled growth 

of the municipality without the proper monitoring of specific policies. In this sense, the motivating 

element of this research consists of applying geoprocessing techniques to map areas subject to 

flooding in the area of the aforementioned municipality, in order to confront municipal plans for 

territorial planning, pointing out the indicators related to the sustainability of current legislation, 

with regard to the development of the city and its new axes. 
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1. INTRODUÇÃO 

Os alagamentos urbanos causam diversos prejuízos à sociedade, não restritos a área 

econômica. Um dos maiores causadores de problemas relacionados à drenagem urbana é a redução 

da infiltração natural das águas no solo, fazendo com que as ocorrências de fenômenos de 

inundações, degradação ambiental, riscos à saúde, além de transtornos sociais, se tornem cada vez 

mais comuns. 

Neste contexto, justifica-se a relevância em identificar e mapear áreas urbanas passíveis de 

alagamento, podendo embasar ações e políticas públicas a fim de evitar ou mesmo minimizar o 

problema. Direcionando recursos para áreas onde há maior risco de alagamento e, assim, 

viabilizando melhor direcionamento dos investimentos públicos.  

Mendonça (2009) indica como o principal agente para geração de alagamentos a urbanização 

diante da sua ligação direta, a inevitável impermeabilização dos solos, que influi diretamente no 

ciclo natural da água impedindo a sua percolação nos solos.  E assim, por consequência, ampliando 

o volume que escoa superficialmente, sobrecarregando o sistema tradicional de drenagem.  

A região de estudo, o município de Cidade Ocidental/GO, não está isento dos problemas 

voltados à expansão urbana, pois, como muitas cidades do Brasil, sofre com a expansão 

desordenada e sem o devido acompanhamento de políticas públicas adequadas. Segundo 

estimativas do Censo Demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o 

município cresceu cerca de 23% em 10 anos. 

Em estudo realizado no perímetro urbano de Luziânia/GO, próximo a região de estudo 

objeto deste, Reis et al. (2017) utilizou ferramentas de SIG/Geoprocessamento para mapear as 

áreas alagáveis da região, foi utilizado a combinação de fatores como declividade, microbacias e 

condições da cobertura do solo relacionadas às áreas com risco para alagamentos.    

Diante do exposto, identifica-se a relevância da realização de trabalhos que permitam nortear 

as ações de políticas públicas nos limites de Cidade Ocidental/GO, além da verificação das atuais 

diretrizes previstas no plano diretor do município para o desenvolvimento dos novos eixos urbanos 

locais. 

Assim, este trabalho objetiva contribuir com o mapeamento de áreas alagáveis, por meio da 

aplicação de ferramentas de geoprocessamento, resultando na identificação da propensão à 

alagamentos na área de estudo em questão e, posteriormente, avaliando os resultados em 

contraponto às políticas públicas de ordenamento do território vigentes no município. 
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2. MATERIAIS E MÉTODOS. 

Para atingir o objetivo geral deste estudo, faz-se necessária a revisão bibliográfica em 

literatura específica e trabalhos científicos já publicados para haja o embasamento técnico-

científico do presente estudo. Após a definição do plano de ação e dos critérios a serem seguidos, 

passa-se para a produção dos mapas base para o resultado final pretendido.  

Após a definição dos critérios e produção dos mapas base, será possível realizar a álgebra de 

mapas, através da ferramenta QGIS, para gerar o mapa de potencial alagadiço para o perímetro 

urbano do município de Cidade Ocidental – GO. Esta parte da metodologia utilizará técnicas de 

geoprocessamento detalhadas na sequência. 

Continuamente, o resultado obtido será avaliado perante as atuais políticas territoriais de uso 

e ocupação do solo do município, disponíveis no Plano Diretor da região. A análise do Plano 

Diretor permite realizar uma previsão dos principais problemas futuros, no que tange alagamentos 

e cheias urbanas, por quais o município passará caso não ocorra nenhuma mudança real nas 

diretrizes de uso e ocupação do solo. 

O fluxograma abaixo ilustra o processo de definição e produção dos critérios até o resultado 

no Mapa de Potencial de Alagamento contendo ainda a avaliação das diretrizes legais atuais da 

área de estudo. 

 

Figura 1  - Fluxograma Metodológico. Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Os resultados são apresentados de forma fragmentada e contínua a fim de seguir o processo 

metodológico. Ressalta-se que, as imagens utilizadas ao longo da obtenção dos resultados foram 

tratadas no software QGIS para que estivessem disponíveis para a posterior utilização. 
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2.1 Área de estudo 

A pesquisa compreende todo o perímetro do município de Cidade Ocidental (Figura 1) que 

está situado no estado de Goiás, na região Centro-Oeste do Brasil, localizado no entorno sul do 

Distrito Federal. 

O município compõe a Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal 

(RIDE/DF), criada no ano de 1998, a partir da Lei Complementar nº 94, que institui um programa 

de desenvolvimento dos municípios ao entorno do Distrito Federal (BRASIL, 1998). 

 

Figura 2 – Localização de Cidade Ocidental/GO. Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Sua área total compreende 390.959 km² e possui uma população com aproximadamente 

72.890 habitantes (IBGE, 2019). 

 

2.2   Definição dos critérios de análise  

Após revisão literária e avaliação das particularidades da área de estudo, definiu-se que 

seriam obtidos melhores resultados utilizando critérios já utilizados em outros trabalhos científicos 

em regiões próximas a área de estudo. Assim, baseando-se na metodologia de estudo de Reis 

(2017), será possível realizar o mapeamento das áreas passíveis de alagamento. O referido método 

utiliza ferramentas de geoprocessamento para detecção e parametrização de dados e posterior 

atribuição de valores de risco, embasados em referências literárias, aos parâmetros de cobertura do 

solo e forma do relevo local.  

A montagem do banco de dados e a preparação dos mapas foi realizada a partir do software 

livre QGIS. Quanto aos valores de risco supracitados, os índices foram fielmente seguidos 
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conforme referência bibliográfica, sem qualquer alteração, devido à proximidade e semelhança da 

área estuda com a referência citada. Foi necessário alterar apenas as fontes de dados base para a 

realização de estudo, por se tratar de regiões diferentes. 

 

3. RESULTADOS 

Conforme mencionado a partir da metodologia, os resultados são apresentados de forma 

fragmentada e contínua, seguindo o processo de geração – ilustrado em fluxograma disponível no 

capítulo referido a metodologia – até o Mapa de Potencial de Alagamento para o perímetro do 

município de Cidade Ocidental – GO.  

 

3.1 Mapa de uso e ocupação do solo  

A utilização do mapa de uso e ocupação do solo no presente estudo partiu da definição dos 

critérios de risco para cada tipo de uso e ocupação do solo. Esta definição seguiu a metodologia de 

estudos publicados como Martinho, Paulo et al. (2012) uma atualização da metodologia já 

utilizada por Rouse et al. (1974). 

Esses índices de risco estão ilustrados na tabela 1 apresentada a seguir. Ressalta-se a 

metodologia permite a revisão destes índices caso haja necessidade técnica. 

Tabela 1 – Índices de Classificação utilizada no Mapa de Utilização do Solo 

Índices de Risco para Classificação de Uso e Ocupação do Solo 

Classificação Impacto Risco 

Uso Antrópico Alto 03 

Solo Exposto Médio 02 

Vegetação Densa Baixo 01 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Ainda acerca da definição dos índices, faz-se necessário ressaltar que: 

• Índices próximos de 01 serão considerados áreas de vegetação densa e serão 

atribuídos os valores de risco igual a 1 (um);  

• Valores próximos a 00 assumirão a descrição de uso antrópico e risco igual 3(três);  

• Áreas com índices intermediários entre 0,3 e 0,7 serão distribuídas a valores de 

risco 02 e o título de solo exposto.  

Após o tratamento das imagens de satélite utilizadas como base para geração do mapa 

realizado no software QGIS, a imagem passa por uma pré-classificação, conforme apresentado a 
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seguir.  

 

Figura 3 – Localização de Cidade Ocidental/GO. Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Posteriormente, são aplicados os índices de acordo com o risco de alagamento de cada 

classificação, já ilustrados na Tabela 1. 

 

3.2 Mapa de declividade  

Utilizou-se o Modelo Digital de Elevação com resolução espacial de 12 metros, pelo satélite 

Alos Palsar, disponível no sítio do AFS.ALASKA. A padronização do mapa de declividade foi 

feita de acordo com a distribuição das classes de declividade da EMBRAPA, conforme 

apresentado a seguir.  
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Figura 4 - Mapa de Declividade de Cidade Ocidental/GO. Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Para a utilização deste mapa na geração do mapa resultado final, foram adotados os seguintes 

critérios definidos ainda na revisão bibliográfica: Para percentuais de declividade superiores a 10% 

de baixo impacto e valor de risco 1, percentuais entre 5% e 10% com impacto moderado e valor de 

risco 2 e os intervalos inferiores a 5% com alto potencial de inundações e valor de risco igual a 3, 

conforme ilustrado na tabela a seguir. 

Tabela 2  - Classificação utilizada de acordo com os Valores de Declividade. 

Índices de Risco para Declividade 

Classes (%) Impacto Riscos 

Acima de 10% BAIXO 01 

Entre 5% e 10% MÉDIO 02 

Inferior a 5% ALTO 03 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

3.3 Mapa de acúmulo de fluxo 

A produção do Mapa de acúmulo de fluxo indica a direção preferencial da trajetória da água. 

O modelo preconizado seguirá pela metodologia utilizada por Cunha (2012), que aplica o 

algoritmo flow accumulation por meio da extensão Terrain Analysis Using Digital Elevation 

Models (TauDEM). 

 

Figura 5 - Mapa de Acúmulo de Fluxo de Cidade Ocidental/GO. Fonte: Elaborado pelos autores. 
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Para a geração do Mapa de Potencial de Alagamento serão consideradas de fluxo leve as 

áreas topograficamente mais elevadas, marcando um grau de acúmulo entre 0 a 1, fluxo moderado 

para regiões com grau de acúmulo 1 a 5 e fluxo intenso para áreas topograficamente mais baixas, 

com grau de acúmulo superior a 5. Os valores de risco e as indicações de impacto são ilustrados na 

tabela a seguir. 

Tabela 3 - Índices de Risco para o Acúmulo de Fluxo 

Índices de Risco para o Acúmulo de Fluxo 

DECLIVIDADE (%) IMPACTO RISCO 

Acima de 10% BAIXO 01 

Entre 5% e 10% MÉDIO 02 

Inferior a 5% ALTO 03 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

3.4 Avaliação das políticas urbanísticas (Plano Diretor)  

A partir da identificação das áreas com maior potencial alagável é possível avaliar a atual 

política urbanística da área de estudo. Pode-se verificar quais tipos de empreendimentos estão 

localizados em áreas de maior risco a eventos relacionados a cheias.  

A seguir apresenta-se o mapa de zoneamento urbano de Cidade Ocidental – GO associado ao 

mapa do macrozoneamento urbano.  

 

Figura 6 - Mapa de Zoneamento Urbano de Cidade Ocidental – GO. Fonte: Elaborado pelos autores. 
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Portanto, esse cruzamento de informações tornará possível identificar quais áreas devem ser 

destinadas para expansão urbana e quais áreas necessitam de intervenção antrópica a fim de 

minimizar efeitos causados pela contínua impermeabilização do solo.  

 

3.5 Mapa de potencial de alagamento 

A elaboração dos mapas de acúmulo de fluxo, de declividade e de utilização do solo, permite 

após a devida categorização a classificação de risco, cujos dados são parametrizados através da 

álgebra de mapas no software supracitado, a elaboração do mapa de potencial alagadiço. 

Após a aplicação da metodologia descrita, têm-se como resultante o mapa apresentado a 

seguir. O mapa conta com a classificação de risco a partir do potencial de enchentes, conforme 

descrito em legenda.  

 

Figura 7 – Mapa do Potencial de Alagamento para Cidade Ocidental – GO. Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

A partir do resultado obtido é possível avaliar os parâmetros urbanísticos além das exigências 

relacionadas ao manejo de águas pluviais para a área de estudo. Identifica-se que há maior 

concentração de áreas com potencial maior de alagamento na região Norte do perímetro do 

município, justamente onde já há considerável concentração urbana, conforme observado no 

macrozoneamento do município (Figura 6). 

     

4. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

Entende-se que os resultados permitem atingir o objetivo previsto, pois, as informações 
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alcançadas podem nortear a tomada de decisão no que tange a formulação e modificação das 

políticas urbanísticas da região de estudo, o município de Cidade Ocidental – GO. As cheias 

urbanas, além dos prejuízos socioeconômicos diretos, atrasam o desenvolvimento da região, 

impedindo a ascensão e o desenvolvimento da região. 

Recomenda-se a continuidade da aplicação da metodologia descrita, bem como a sua revisão 

e aprimoramento, com o intuito de aperfeiçoar e disseminar até que sejam consideradas instrumento 

norteador para a gestão e regulação do espaço territorial de bacias hidrográficas. 
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