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RESUMO – As políticas atuais que abrangem o setor de saneamento priorizam os sistemas de 
abastecimento de água e tratamento de esgoto, como consequência, as redes de drenagem de 
águas pluviais não recebem a devida atenção. Luziânia/GO, assim como outras cidades do país, 
não apresenta políticas eficientes no que diz respeito a este tipo de rede, onde, as legislações em 
vigor são insuficientes para minimizar os problemas que surgem pela falta do gerenciamento das 
águas pluviais. Diante disto, este artigo tem como objetivo identificar as áreas com maior 
potencial de alagamento do município de Luziânia/GO, a partir de informações de declividade do 
terreno, tipo de cobertura do solo e acúmulo de fluxo de água, todas obtidas por meio de 
ferramentas de geoprocessamento, a fim de apontar as áreas sujeitas à alagamento por meio do 
mapa de potencial alagadiço apresentado neste artigo. 

 
PALAVRAS-CHAVE – Drenagem urbana. Geoprocessamento. Potencial de alagamento. 

 
MAPPING OF AREAS WITH ALOTING POTENTIAL WITH USE OF GEOPROCESSING 

IN LUZIÂNIA / GO 
 

ABSTRACT – Current policies covering the sanitation sector prioritize water supply and sewage 
systems, as a result, rainwater drainage networks are not given due attention. Luziânia/GO, as 
well as other cities in the country, does not present efficient policies with regard to this type of 
network, where the current legislation is insufficient to minimize the problems that arise due to 
the lack of rainwater management. The objective of this article is to identify areas with greater 
potential for flooding in the municipality of Luziânia / GO, based on soil slope information, soil 
cover type and accumulation of water flow, all obtained by means of tools of geoprocessing, in 
order to identify areas subject to flooding by means of the potential flood map shown in this 
article. 
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1 - INTRODUÇÃO 

De acordo com Baptista et al. (2005) a urbanização tem como resultado as transformações 
expressivas em todo o meio ambiente, especialmente nos processos hidrológicos por meio da 
ação direta nos corpos hídricos. O aumento de áreas impermeáveis impede que haja infiltração e 
interceptação das águas sobre o solo, acarretando na ampliação do volume de escoamento 
superficial, consequentemente, em cheias. 

Um dos maiores causadores de problemas relacionados à drenagem urbana é a 
impermeabilização do solo, fazendo com que as ocorrências de fenômenos de alagamentos, 
degradação ambiental, riscos à saúde, além de transtornos sociais, se tornem cada vez mais 
comuns. 

Luziânia/GO não está isenta deste problema, pois, como muitas cidades do Brasil, sofre 
com a expansão caótica e sem o acompanhamento de políticas adequadas. Segundo o Censo 
Demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Luziânia cresceu 20% entre 
os anos 2000 e 2010, enquanto o Brasil teve um crescimento de 10%, no mesmo período. 

Os problemas que envolvem as águas presentes no meio urbano apresentam, de forma 
positiva, os desafios que os órgãos responsáveis pelos recursos hídricos enfrentam. Portanto, 
existe a necessidade de conscientização dos profissionais e gestores que operam na área urbana 
como um todo, com intuito de minimizar os problemas existentes de forma responsável e 
sustentável (TUCCI, 2007). 

Em 2006, o munícipio de Luziânia/GO implantou seu Plano Diretor, onde foram 
estabelecidas políticas básicas e instrumentos, visando direcionar o crescimento do município, 
porém, as ferramentas implantadas não permitem que o desenvolvimento urbano aconteça de 
forma controlada, sem que haja um grande impacto sobre a cidade. 

Portanto, este artigo consiste na apresentação de um mapa de potencial alagadiço para o 
município estudado, fazendo o uso de ferramentas de geoprocessamento no tratamento dos 
dados das características do solo do município, que abrangeu o tipo de cobertura, declividade e 
graus de acumulação de fluxo de água, para o mapeamento das áreas mais vulneráveis à 
alagamento. 

2 - MATERIAIS E MÉTODOS 

A pesquisa compreende a área do novo perímetro urbano do município de Luziânia, 
alterada pela Lei Municipal n.º 3.878 de 24 de Junho de 2016, compreendendo toda área prevista 
para expansão urbana, com uma área de aproximadamente 27 mil hectares. 

Para a realização deste artigo foi adaptada a metodologia utilizada por Cunha (2012), a qual 
utiliza a classificação de impacto dos agentes declividade do terreno, tipo de cobertura do solo e 
acúmulo de fluxo para apontar o potencial de alagamento de áreas estudadas. A primeira etapa 
consistiu no levantamento teórico de materiais que abordassem os agentes em questão e 
posteriormente o levantamento dos referenciais cartográficos necessários para elaboração do 
mapa temático de cada agente. Foram utilizados o modelo digital de elevação da região, 
disponível na base de dados da Embrapa (Articulação compatível com a escala 1:250.000 (IBGE). 
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360m pixel), e as imagens do satélite LandSat 8, datadas de abril de 2016. As imagens e o modelo 
digital de elevação foram reprojetados, em seguida a área de estudo foi delimitada e recortada. 

A montagem do banco de dados e a preparação dos mapas foram realizadas a partir do 
software Quantum gis (Qgis) versão 2.14. 

O modelo digital de elevação foi processado a partir do algoritmo Declividade, presente no 
software supracitado. O resultado foi classificado em intervalos, dando origem ao mapa de 
declividade da Figura 1. 

Figura 1 - Mapa de declividade. 

Foram então determinados que os percentuais de declividade superiores a 10% são de 
baixo impacto e valor de risco de alagamento 1, percentuais entre 5% e 10% com impacto 
moderado e valor de risco 2 e os intervalos inferiores a 5% com alto potencial de alagamento e 
valor de risco igual a 3, conforme Tabela 1. Os valores adotados são justificados pela 
incapacidade das áreas planas de transferir as águas superficiais. 

Tabela 1 - Impacto e risco de alagamento de acordo com a declividade. 

DECLIVIDADE 

VALOR IMPACTO RISCO 

> 10 % BAIXO 1 

5 a 10 % MÉDIO 2 

< 5 % ALTO 3 

Para delimitação da cobertura atual do solo foram utilizadas as imagens do satélite 
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LandSat 8. Realizou-se uma classificação supervisionada das condições atuais da cobertura do solo, 
que consistiu em delimitar as áreas com vegetação densa e em boas condições, onde foi 
atribuída a cor verde. Para as áreas não urbanizadas, com baixa densidade de vegetação ou solo 
exposto, foi atribuída a cor marrom e, para as áreas já urbanizadas, a cor cinza, como mostra a 
Figura 2. 

Figura 2 - Mapa de cobertura do solo. 

Nas áreas com vegetação em boas condições foi atribuído o valor de risco 1 e baixo impacto 
de alagamento, as áreas com menor densidade de vegetação ou solo exposto teve o valor 2 e 
impacto médio, para as áreas já urbanizadas foi determinado o valor de risco 3 e alto impacto 
devido aos altos percentuais de impermeabilização do solo (Tabela 2). 

Tabela 2 - Impacto e risco de alagamento de acordo com a cobertura do solo. 

COBERTURA DO SOLO 

TIPO IMPACTO RISCO 

VEGETAL BAIXO 1 

SOLO EXPOSTO MÉDIO 2 

URBANIZADA ALTO 3 

Posteriormente, os valores de risco determinados para a declividade foram apontados na 
primeira coluna e os valores de risco para a cobertura de solo foram dispostos na primeira linha, 
onde somou-se os valores da coluna com os valores da linha, gerando uma matriz de risco de 
alagamento de acordo com a cobertura e declividade, conforme demonstra a Tabela 3. 
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Tabela 3 - Matriz de risco de alagamento de acordo com a cobertura e declividade. 

D
EC

LI
V

ID
A

D
E COBERTURA DO SOLO 

RISCO 1 2 3 

1 2 3 4 

2 3 4 5 

3 4 5 6 

Logo após, foi realizado o processamento do modelo de elevação por meio do software 
Qgis, executando o algoritmo flow accumulation por meio da extensão Terrain Analysis Using 
Digital Elevation Models (TauDEM), para elaboração do mapa de fluxo acumulado (Figura 3), o 
que possibilitou a delimitação das microbacias na região. Em seguida, os pixels do modelo raster 
foram divididos a partir do grau de confluência (grau de acúmulo de água) e esses graus foram 
agrupados em três classes de fluxo: fluxo leve para as áreas topograficamente mais altas, 
contendo um grau de acúmulo entre 0 a 1, fluxo moderado para áreas com grau de acúmulo 1 a 5 
e fluxo intenso para áreas mais baixas, com grau de acúmulo superior a 5. 

Figura 3 - Mapa de fluxo acumulado. 

Em seguida, foram atribuídos os valores de risco e classificados os impactos (Tabela 4), sendo 
risco 1 para as áreas de fluxo leve e impacto baixo, risco 2 para as áreas com fluxo moderado e 
impacto médio e risco 3 para as áreas de fluxo intenso e alto impacto. 
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Tabela 4 - Impacto e risco de alagamento de acordo com o acúmulo de fluxo. 

ACÚMULO DE FLUXO 

FLUXO IMPACTO RISCO 

LEVE BAIXO 1 

MODERADO MÉDIO 2 

INTENSO ALTO 3 

Com a soma dos dados de risco, obtidos na matriz de risco de alagamento de acordo com a 
cobertura e declividade (Tabela 3) e os valores de riscos atribuídos para grau de acúmulo de fluxo 
(Tabela 4), foi gerada uma nova matriz (Tabela 5), utilizando a mesma metodologia, para 
obtenção dos valores totais de risco. Os valores de risco do acúmulo de fluxo foram dispostos na 
primeira linha e a soma dos riscos de declividade e cobertura do solo na primeira coluna. 

Tabela 5 - Matriz de risco final. 

C
O

B
ER

TU
R

A
 X

 R
EL

EV
O

 

ACÚMULO DE FLUXO 

RISCO 1 2 3 

2 3 4 5 

3 4 5 6 

4 5 6 7 

5 6 7 8 

6 7 8 9 

3 - RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A partir da obtenção e classificação dos valores de risco para a área do perímetro urbano 
do município, dispostos na Tabela 5, é possível classificar e espacializar as áreas de acordo com 
seu potencial alagadiço, conforme demonstra a Figura 4. 

A região estudada apresenta 19.327,35 hectares (71%) com baixo potencial alagadiço e 
para as áreas de médio e alto, 6.248,83 (23%) hectares e 1.457,34 hectares (5%), 
respectivamente. Analisando o mapa de potencial alagadiço e os demais mapas apresentados 
anteriormente (mapa de declividade, fluxo acumulado e cobertura do solo) é notável que a 
distribuição das áreas com alto e médio potencial de alagamento concentra-se nas áreas já 
urbanizadas, com declividades baixas e acumulação de fluxo alta, estas áreas requerem um maior 
cuidado em casos de expansão urbana. 

É possível notar que existem áreas não urbanizadas com altos valores de risco, o que é 
preocupante uma vez que as áreas estão previstas para novas ocupações e os fatores antrópicos 
são os principais potencializadores de impactos ambientais. 

Luziânia/GO possui políticas para as áreas sujeitas à alagamentos em seu Plano Diretor, na 
Lei de uso e ocupação do solo n. º 2991/2006 no Art. 108 é exposta a proibição do parcelamento 
do solo urbano em áreas sujeitas à alagamento, porém não as identifica. Portanto, o mapa 
resultante do estudo (Figura 4) tem a finalidade de apontar as áreas sujeitas à alagamento. 
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Figura 4 - Mapa de potencial alagadiço. 

4 - CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

O resultado deste artigo é um indicador para determinação do potencial alagadiço em 
Luziânia/GO, possui o objetivo de prevenir alagamentos devido a implantação de 
empreendimentos e ações que alterem a capacidade de infiltração do solo. 

Recomenda-se que sejam realizados estudos detalhados sobre o tipo de solo, intensidade 
da impermeabilização e a existência e condições do sistema de drenagem das áreas que 
apresentaram potencial de alagamento alto. Além disso, é importante destacar que seja 
considerada a utilização de técnicas compensatórias, uma vez que os sistemas habituais de 
drenagem são responsáveis em apenas direcionar as águas superficiais e são incapazes de eximir 
a cidade dos problemas gerados pelas alagamentos. Recomenda-se, por fim, a utilização de 
ferramentas SIG para estudos a nível de bacias hidrográficas. Pois, áreas menores exigem maior 
rigor de resultados e, portanto, uma maior precisão. 
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