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MAPEAMENTO DE RISCO A ESCORREGAMENTO E INUNDAÇÃO POR
MEIO DA ABORDAGEM QUANTITATIVA DA PAISAGEM EM ESCALA
REGIONAL
Cláudio José Ferreira 1; Denise Rossini-Penteado 2
RESUMO:
O mapeamento de risco a escorregamento e inundação em escala regional (1:50.000),
utilizando a abordagem quantitativa da paisagem, permitiu a identificação de áreas de risco
divididas em cinco classes (R0, R1, R2, R3 e R4), para sete municípios do Vale do Paraíba,
incluindo Aparecida, Caçapava, Pindamonhangaba, Redenção da Serra, Roseira, Taubaté e
Tremembé. A análise de risco e sua espacialização envolveu a caracterização dos perigos
potenciais e das condições de vulnerabilidade e valoração do elemento em risco. A abordagem de
paisagem implica na definição de unidades espaciais de análise, resultante da integração de
componentes relativamente homogêneos de suporte e cobertura, tais como aspectos geológicos,
geomorfológicos, pedológicos, climatológicos e do uso e cobertura e uso da terra. Seguindo as
diretrizes do zoneamento ecológico econômico, foi adotado o termo Unidade Territorial Básica
(UTB) para definir a unidade espacial mínima de análise. Para a caracterização das UTBs e
definição dos fatores de análise foram considerados atributos do meio físico, do padrão de uso e
ocupação, de infraestrutura urbana e socioeconômicos. O mapeamento de risco em escala
regional constitui instrumento importante para o planejamento da ocupação territorial e, em
relação à gestão de risco, permite definir áreas-alvo prioritárias para estudos de detalhe,
complementarmente aos cadastros de eventos e acidentes. A metodologia utilizada, baseada em
unidades homogêneas de paisagem, permite considerar de forma integrada a territorialidade e
zonalidade dos fatores ambientais e favorece avaliações multidisciplinares como requerida na
análise de risco.
Palavras-chave: Unidade Territorial Básica – Carta Geotécnica e Ambiental - Geoprocessamento Vale do Paraíba
ABSTRACT:
Landslide and flood risk mapping at regional scale (1:50.000), realized by the landscape
approach, defined five classes (R0, R1, R2, R3 and R4) of risk within seven municipalities in the
Paraiba Valley, including Aparecida, Caçapava, Pindamonhangaba, Redenção da Serra, Roseira,
Taubaté and Tremembé. The risk analysis and its mapping took in account the hazard
phenomenons and the vulnerability of and consequences for the element at risk. The landscape
approach is based on the definition of spatial unities that comes from the combination of cover and
infrastructure aspects, as geology, geomorphology, pedology, climatology and land use and cover.
The terminology followed the Brazilian ecological-economical zoning guide lines adopting the term
Basic Territorial Unity (UTB) for the spatial unity for data storage and analysis. To characterize
each UTB and to define the factor of risk were used physical environmental, land-use patterns,
social-economic and urban infrastructure attributes. The risk mapping at regional scale, besides its
utility for land use planning purposes is suitable to define critical areas for risk mapping at detailed
scales in complementarity to the inventory of events. The landscape method is able to integrate
multiple environmental factors expressing their spatial and zonal behaviour and promoting
multidisciplinary studies as the risk analysis requires.
Key-words: Risk Analysis – Landslide – Flood – Landscape
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1 – INTRODUÇÃO
Os mapeamentos de riscos em escala regional (e.g. TOMINAGA et al. 2004) foram pouco
desenvolvidos e aplicados nos últimos anos no Estado de São Paulo, quando comparado com os
mapeamentos em escala de detalhe (SANTORO et al. 2005, MARCHIORI-FARIA et al. 2005,
AMARAL et al. 2007, BROLLO et al. 2010). Entretanto, trabalhos em escala regional constituem
etapa fundamental para o planejamento da ocupação e gestão ambiental, uma vez que oferecem
uma ampla e abrangente visão do território, com a possibilidade de definir áreas-alvo prioritárias
para o mapeamento e a análise de risco em escalas de detalhe, atualmente fortemente baseados
em cadastros de eventos e acidentes.
A abordagem de Paisagem implica na definição de unidades espaciais de análise
resultantes da integração dinâmica, portanto instável, de componentes relativamente homogêneos
de suporte e cobertura, compreendendo elementos físicos (processos geológicos, pedológicos,
geomorfológicos e climatológicos), biológicos (vegetação) e antrópicos (sistemas
socioeconômicos). Neste trabalho, o estudo de paisagem compreende a aplicação de métodos de
cartografia do meio físico (VEDOVELLO 1993, 2000; OHARA et al., 1998; CREPANI et al. 1996) e
do uso e cobertura da terra (KURKDJIAN 1986 e MANSO et al. 1978). A unidade de paisagem
recebeu a denominação de Unidade Territorial Básica (UTB), em conformidade com as diretrizes
do zoneamento ecológico econômico do Brasil (CREPANI et al. 1996, LUCENA 1998, MMA 2006).
No processo de análise de risco estão envolvidas as etapas de avaliação dos perigos
potenciais e das condições de vulnerabilidade que, juntos, podem potencialmente provocar danos
às pessoas, propriedades, meios de subsistência e ao meio ambiente dos quais a sociedade
depende. A variável perigo (P) é definida como fenômeno, substância, atividade humana ou
condição que pode causar perda de vidas, ferimentos ou outros impactos na saúde, danos às
propriedades, perda de bens e serviços, distúrbios sociais e econômicos e danos ao meio
ambiente. A variável vulnerabilidade (V) define as características e circunstâncias de uma
comunidade, sistema ou bem que a fazem suscetível aos efeitos de um perigo. O dano potencial
(D) está relacionado às perda de vidas, impactos na saúde, danos a propriedades, perdas de bens
e serviços, distúrbios sociais e econômicos e danos ao meio ambiente. Risco (R) é a combinação
da probabilidade de ocorrência de um evento e suas consequências negativas (UNISDR 2009),
sendo expresso pela equação [R= P *V *D].
Os Sistemas de Informação Geográfica (SIG) e os dados de sensoriamento remoto,
destacam-se como as mais importantes ferramentas holísticas para análise, planejamento e
gestão da paisagem. Os SIGs, além da grande capacidade de gerar informação a partir da análise
e manipulação de complexo banco de dados espacialmente referenciado, apresenta a capacidade
intrínseca de realizar análise espacial da paisagem. Permite a definição física e a análise
quantitativa e qualitativa dos atributos da paisagem de forma otimizada, atribuindo pesos às
características identificadas dentro de uma escala de valores estabelecida (MOURA, 1993). O
sensoriamento remoto, por sua vez, apresenta grande potencial para delimitação de unidades de
análise a serem mapeadas. O aumento da disponibilidade de dados orbitais com resolução
espacial mais alta ampliam as possibilidades de aplicação e de extração de informações e
atributos do meio físico, do urbano e periurbano com satisfatório grau de detalhamento.
O objetivo do trabalho é apresentar um método de mapeamento e análise de risco
relacionados a eventos de escorregamentos e inundações por meio da abordagem quantitativa de
paisagem em escala regional 1:50.000, destacando a funcionalidade de sistemas de informações
geográficas na organização, obtenção, tratamento e análise de dados. O estudo foi realizado em
sete municípios do Vale do Paraíba: Aparecida, Caçapava, Pindamonhangaba, Redenção da
Serra, Roseira, Taubaté e Tremembé (Figura 1).
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Figura 1. Localização da área de estudo.

2– O CONCEITO DE PAISAGEM
O conceito de paisagem, segundo (MONTEIRO, 2001), implica em um sistema integrador,
uma entidade global definida pela combinação dinâmica, portanto instável, de componentes
relativamente homogêneos de suporte e cobertura, dentre os quais podem ser citados elementos
físicos (processos geológicos, pedológicos, geomorfológicos e climatológicos), biológicos
(vegetação) e antrópicos (sistemas socioeconômicos).
A estrutura corresponde a um dos aspectos básicos no estudo da paisagem, sendo
determinada pela configuração específica dos elementos da paisagem quanto a sua forma,
tamanho, tipo, distribuição e arranjo. Estes elementos, por sua vez, definem padrões espaciais
específicos passíveis de serem compartimentados ou setorizados em unidades homogêneas ou
objetos de acordo com suas características (LANG e BLASCHKE, 2009).
Os estudos de paisagem se apoiam em um sistema de delimitação esquemático, formado
por unidades fisionômicas, homogêneas (em relação a escala considerada) e hierarquizadas, que
se encaixam umas nas outras (BERTRAND, 1972). As unidades homogêneas podem ser
delimitadas por diferentes critérios, baseados no agrupamento de componentes ou atributos
ambientais que apresentam alto grau de associação dentro da paisagem, segundo sua
especificidade de estrutura e de funcionamento. Neste processo, uma área mínima mapeável
estabelece as menores unidades de análise na escala adotada.
Atualmente estão disponíveis uma diversidade de métodos voltados para análise e
medição ou quantificação da estrutura da paisagem; grande parte deles apoiado no
processamento de informações geográficas e na análise e interpretação de imagens de
sensoriamento remoto. A qualidade da geometria (unidade delimitada) e do método empregado
define e influencia todo o processo de análise e de cálculos derivados (LANG e BLASCHKE,
2009).
Uma das formas de mensurar unidades de paisagem é por meio do cálculo de índices que
tem a função de simplificar, quantificar e expressar fenômenos complexos a partir da agregação
de dados e informações, sendo o resultado da combinação de um conjunto de parâmetros
associados por meio de uma relação pré estabelecida que dá origem a um novo e único valor.
(SANTOS, 2004).
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3 – DESENVOLVIMENTO METODOLÓGICO
Segue abaixo o fluxograma representativo das etapas e procedimentos operacionais
adotados neste trabalho.
DEFINIÇÃO ABRANGÊNCIA

7 Municípios, escala 1:50.000

DEFINIÇÃO DO PROBLEMA

Quais são as áreas alvo para a análise de risco em escala
de detalhe?

INVENTÁRIO
DE
EVENTOS E
ACIDENTES
DEFINIÇÃO DAS UNIDADES
TERRITORIAIS BÁSICAS (UTB)

DEFINIÇÃO E OBTENÇÃO DE
ATRIBUTOS E SELEÇÃO DOS
FATORES DE ANÁLISE DOS
PROCESSOS

MODELAGEM E CÁLCULO
DO RISCO

MAPA DE EVENTOS
E ACIDENTES
PERIGOSOS

Unidades Básicas de
Compartimentação Fisiográfica
(UBC)

Imagens orbitais
ETM-Landsat
resolução 30 m

Unidades Homogêneas de Uso e
Cobertura da Terra (UCT)

Imagens orbitais
SPOT resolução
2,5 m

 Declividade
 Amplitude
 Excedente Hídrico
 Densidade de Drenagem
 Densidade de

Lineamentos
Indução Uso e
Cobertura da Terra

 Fator

 Índice
 Índice
 Índice
 Índice
 Índice
 Índice

 Padrão

Ordenamento
Urbano
 Índice abastecimento água
 Índice coleta esgoto
 Índice coleta lixo
 Índice Instrução
 Índice Renda

Perigo Escorregamento
Perigo Inundação
de Vulnerabilidade
de Dano Potencial
de Risco a Escorregamentos
de Risco a Inundações

GERAÇÃO DE MAPAS DE PERIGOS, VULNERABILIDADE, DANO POTENCIAL E RISCOS

Figura 2. Etapas e procedimentos para o mapeamento de risco na escala regional.

3.1 – Definição de Unidades Territoriais Básicas (UTB)
As Unidades Territoriais Básicas (UTB) constituem as unidades de paisagem deste
trabalho, exprimindo o conceito geográfico de zonalidade. São as menores unidades de análise,
representativas dos aspectos geológico, geomorfológico, pedológico, climatológico e do uso e
cobertura e uso da terra, reconhecíveis no terreno e na paisagem. Cada zona é definida por meio
de critérios específicos que permitem a diferenciação entre zonas vizinhas, ao mesmo tempo em
que possui vínculos dinâmicos que possibilitam sua articulação com uma complexa rede
composta por outras unidades territoriais (LUCENA 1998, MMA 2006). Com base nas UTBs é
possível associar a uma mesma região do espaço diferentes atributos ou fatores ambientais
(físicos e sócioeconômicos) que descrevem e qualificam os processos em análise:
escorregamentos e inundações. Neste trabalho, as UTBs resultaram da intersecção dos planos de
informação de Unidades Básicas de Compartimentação do Meio Físico (UBC) e de Unidades
Homogêneas do Uso e Cobertura da Terra (UHCT).
As UBCs foram definidas a partir da fotointerpretação de imagens orbitais de média
resolução espacial (ETM-Landsat 218/76, banda 5, de julho de 2007, resolução 30m), conforme
descrito em VEDOVELLO (2000) e TOMINAGA et al. (2004, 2008). Esta etapa baseou-se no
processo de observação, identificação e delimitação visual de regiões homogêneas com base em
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variações de elementos texturais das imagens, como densidade, grau de estruturação e ordem de
estruturação dos elementos, segundo abordagem adaptada de SOARES & FIORI (1976).
A ação antrópica, expressa pelo uso e ocupação territorial, se destaca como fator
determinante em estudos de vulnerabilidade e riscos geoambientais, podendo, em dado momento,
desencadear e acelerar a ocorrência de processos perigosos e, em outro, sofrer as
consequências da ocorrência dos mesmos. As UHCTs são as unidades homogêneas delimitadas
a partir da compartimentação do uso e cobertura da terra na escala 1:50.000. Sua configuração
resultou da associação ou combinação de diferentes elementos da paisagem, definidores de
padrões espaciais específicos. As UHCTs foram definidas por procedimentos de análise de
imagem orientada a objetos, que consideram objetos homogêneos na imagem formados por meio
de técnica de segmentação, baseada em parâmetros de similaridade espectral e de escala,
implementados no SIG-SPRING. Para a construção das regiões homogêneas foram utilizadas
imagens SPOT de 2007-2008 com 2,5 metros de resolução espacial e aplicado o método
Battacharya. Neste trabalho foram definidos os valores 10 e 40 como parâmetros de similaridade
e de área, respectivamente (INPE-DPI, 1996). Para correção de eventuais erros de classificação,
foram realizados ajustes manuais, onde determinadas regiões foram editadas ou reassociadas à
novas classes, conforme a pertinência temática. As classes identificadas neste processo foram:
área urbana ou edificada; solo exposto; mata; vegetação rasteira e corpos d'água.
Posteriormente, a Classe de uso “Área Urbana ou Edificada” foi setorizada e diferenciada
quanto ao tipo e padrão da ocupação a partir da interpretação visual de imagens SPOT
(KURKDJIAN, 1986). Nesta etapa foram discriminadas as áreas com ocupação
predominantemente do tipo residencial/comercial/serviços; loteamentos em implantação e grandes
equipamentos, que correspondem às áreas ocupadas por industriais, galpões de comércio e
serviços, equipamentos urbanos como cemitérios, estações de tratamento de água e esgoto, entre
outros. A classe “área urbana ou edificada” foi caracterizada quanto ao padrão da ocupação, a
partir de três critérios ou atributos básicos da estrutura urbana, conforme metodologia proposta
em ROSSINI-PENTEADO et al. (2005, 2007 e 2008), sendo eles:
a) densidade de ocupação: está relacionada com a intensidade do uso do solo, representando a
relação entre o tamanho ou número de lotes por unidade de área. Permite diferenciar áreas de
ocupação mais densa, daquelas de ocupação mais esparsa;
b) Estágio de Ocupação: revela a fase atual da ocupação ou proporção de lotes efetivamente
construídos no setor. Foram diferenciados três estágios: 1) áreas consolidadas (mais de 80% de
lotes construídos); 2) áreas em consolidação (de 30 a 80% de lotes construídos); 3) ocupação
rarefeita (até 30% dos lotes construídos); e
c) Ordenamento Urbano: definido a partir da combinação de três elementos básicos que compõem
a estrutura urbana, que são: a arborização urbana (ao longo de ruas e quintais das residências), a
pavimentação e o traçado do sistema viário.
3.2 – Definição dos Atributos e Seleção dos Fatores de Análise
Os atributos definidos como fatores de análise para o cálculo dos índices e das variáveis
que compõem a equação de risco estão discriminados na Tabela 1. Às UTBs foram associados
atributos do meio físico, do padrão de uso e ocupação urbana, socioeconômicos, de infraestrutura
sanitária e de excedente hídrico. Foram utilizadas ferramentas e operações de análise espacial do
SIG-SPRING para a espacialização de dados, interpolações, consultas espaciais, cálculo dos
atributos e atualização automática do banco de dados alfanumérico.
Os atributos do meio físico relativos a declividade, amplitude e densidade de drenagem
foram obtidos diretamente das cartas topográficas digitais 1:50.000 do IBGE, disponibilizadas pelo
DAEE, por meio do projeto GISAT.
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Tabela 1. Atributos das Unidades Territoriais Básicas utilizados na Análise de Risco
ATRIBUTOS

DESCRIÇAO

(AM) Amplitude

Obtida a partir de grade numérica (10x10m) gerada pela interpolação das curvas de nível
1:50.000. Fonte: IBGE. Unidade: metros. Expressa a quantidade de material da encosta.

(DE) Declividade

Obtida a partir de grade numérica (10x10m) gerada pela interpolação das curvas de nível
1:50.000. Fonte: IBGE. Unidade: graus. Expressa inclinação das vertentes.

(DD) Densidade de
Drenagem

Obtida a partir de grade numérica (10 x 10m) gerada pela interpolação da rede de drenagem
1:50.000. Fonte: IBGE. Unidade: metros/100m2.. Expressa permeabilidade e grau de
fraturamento do terreno.

(DL) Densidade de
Lineamentos

Obtida a partir de grade numérica (10 x 10m) gerada pela interpolação de plano de informação
de lineamentos. Fonte: imagem ETM-Landsat. Unidade: metros/100m2. Expressa grau de
estruturação do terreno.

(DO) Densidade de
Ocupação

Obtido pela interpretação visual de imagem SPOT. Adimensional. Quatro classes: muito alta,
alta, média e baixa. Representa a relação entre o tamanho ou número de lotes por unidade de
área.

(EO) Estágio de
Ocupação

Obtido pela interpretação visual de imagem SPOT. Adimensional. Três classes: consolidado,
em consolidação e rarefeito. Representa o número de lotes efetivamente construídos.

(EH) Excedente
Hídrico

Obtido a partir de grade numérica (200x200m) gerada pela interpolação de dados
pluviométricos. Unidade: milímetros. Expressa quantidade de chuva.

(PI) Potencial de
Indução do Uso e
Cobertura da Terra

Obtido pela ponderação de classes das unidades de uso e cobertura da terra de acordo com
grau de influência na indução de processos, exceto para a classe do tipo
residencial/comercial/serviços. Adimensional. Cinco classes: de muito alta a muito baixa.
Expressa influência do uso e cobertura da terra no desencadeamento do processo perigoso.

(AA) Índice de
Abastecimento de
Água

Obtido a partir de grade numérica (10x10m) gerada pela interpolação de valores de média
ponderada de classes dos dados censitários de 2000 do IBGE. Adimensional. Expressa as
condições de abastecimento de água.

Obtido a partir de grade numérica (10x10m) gerada pela interpolação de valores de média
(CE) Índice de Coleta
ponderada de classes dos dados censitários de 2000 do IBGE. Adimensional. Expressa as
de Esgoto
condições do sistema de coleta de esgoto.
(CL) Índice de Coleta
de Lixo

Obtido a partir de grade numérica (10x10m) gerada pela interpolação de valores de média
ponderada de classes dos dados censitários de 2000 do IBGE. Adimensional. Expressa as
condições do sistema de coleta e destinação do lixo.

(IN) Índice de
Instrução

Obtido a partir de grade numérica (10x10m) gerada pela interpolação de valores de média
ponderada de classes dos dados censitários de 2000 do IBGE. Adimensional. Expressa o
número de pessoas não alfabetizadas em relação ao total de pessoas (alfabetizadas e não
alfabetizadas).

Obtida a partir de grade numérica (10x10m) gerada pela interpolação de valores de média
(RE) Índice de Renda ponderada de classes dos dados censitários de 2000 do IBGE. Adimensional. Expressa a
renda média da população.
(OU) Ordenamento
Urbano

Obtido pela interpretação de imagem SPOT. Definido pela existência ou não dos componentes
urbanos: arborização, pavimentação e traçado do sistema viário. Adimensional. Cinco classes:
de muito alta a muito baixa. Expressa qualidade da infraestrutura.

(PA) Índice
Pavimentação

Obtido pela ponderação de subclasses do atributo Ordenamento Urbano. Adimensional. Duas
classes: pavimentada e não pavimentada. Indica a impermeabilização do terreno.

(DOEO) Índice
densidade e estágio
da ocupação

Obtido pela combinação matricial das classes dos atributos DO e EO. Adimensional. Cinco
classes: de muito alta a muito baixa. Indica a impermeabilização do terreno.

(DP) Densidade de
População

Obtido a partir de grade numérica (10x10m) gerada pela interpolação de valores de média
ponderada dos dados censitários de 2000 do IBGE. Unidade: número de pessoas/km 2.
Expressa número de pessoas em risco.
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A densidade de lineamentos foi obtida a partir da interpretação de imagens ETM-Landsat.
O atributo excedente hídrico, resultado da subtração entre a entrada de água (chuva) e seu
consumo (evapotranspiração), seguiu o método descrito em ARMANI et al. (2007), sendo obtidos
a partir dos atributos: Temperatura do ar (T), da Evapotranspiração potencial corrigida (ETP) e da
pluviosidade (P).
Os atributos relacionados a infraestrutura urbana e socioeconômicos foram obtidos a partir
dos dados dos setores censitários do IBGE de 2000, envolvendo, inicialmente, o agrupamento dos
dados em classes de atributo relativo ao esgotamento sanitário, abastecimento de água,
destinação do lixo, renda da população e número de habitantes por residência, seguido do cálculo
do valor médio ponderado desses atributos para cada setor censitário. Estas características fazem
referência ao padrão da ocupação e destacam-se como condicionantes antrópicos do risco.
Devido às diferenças entre os limites espaciais dos polígonos dos setores censitários (definidos
por critérios operacionais do IBGE) e dos polígonos das UTBs, foi realizado o tratamento
geoestatístico, sendo utilizadas funções de análise espacial disponíveis no SIG-SPRING,
conforme descrito em ROSSINI-PENTEADO et al. (2007).
O fator potencial de indução do uso e cobertura da terra representa o grau de influência
dos diferentes padrões de ocupação e de infraestrutura sanitária na determinação dos perigos de
escorregamento e inundação, tendo sido estimado por meio da ponderação direta dos valores dos
atributos, exceto para a classe do tipo residencial/comercial/serviços. Para essa classe, o fator
potencial de indução foi obtido pelo cálculo de um Índice de Infraestrutura (IF), envolvendo os
atributos AA, CE, CL, DO, EO, OU, PA, DOEO (Tabela 1). A Tabela 2 apresenta as notas
ponderadas e a fórmula de cálculo do índice de infraestrutura.
Para efetuar o cálculo dos índices de risco todos os atributos foram normalizados para o
intervalo de 0 a 1, onde 0 significa nenhuma influência e 1 máxima influência. Nesse
procedimento, para evitar um achatamento da distribuição, foram desconsiderados os valores
extremos maiores que duas vezes o desvio padrão da amostragem do atributo. O tratamento de
dados numéricos permite a realização análises quantitativas e complexas, de forma que os
atributos passam a atuar como fatores ambientais específicos para a análise de risco.
Tabela 2. Notas atribuídas às unidades de uso e cobertura da terra para cálculo do fator potencial de
indução (PI).
NOTAS ATRIBUÍDAS POR PROCESSO DE ANÁLISE
CLASSES DE USO
Mata
Vegetação Rasteira
Solo Exposto
Corpos D'Água
Loteamento
Grande Equipamento
Residencial/comercial/serviços

ESCORREGAMENTO

INUNDAÇÃO

0,1
0,3
0,9
0,1
0,7
0,5
0,5 a 1 (aplicação da fórmula
IF=(AA+CE+CL+EO+OU)/5 )

0,1
0,3
0,7
0,9
0,3
0,5
0,5 a 1 (aplicação da fórmula
IF=(CE+CL+DOEO+PA)/4)

3.3 - Modelagem do Risco a Escorregamento e Inundação
A modelagem compreende a definição de fórmulas e os respectivos pesos dos fatores
selecionados do processo em análise. Foram modeladas as variáveis perigo, vulnerabilidade,
dano potencial e risco a escorregamento e inundação.
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3.3.1 - Variável Perigo
O cálculo do índice de perigo a escorregamento (PE) seguiu os procedimentos:
a) Aplicação da fórmula:
PE = 0,1 (AM) + 0,3 (DE) + 0,1 (DD) + 0,1 (DL) + 0,1 (EH) + 0,3 (PI)

equação [1];

Sendo, PE= índice de perigo a escorregamento; AM= amplitude; DE= declividade; DD=
densidade de drenagem; DL= densidade de lineamentos; EH= excedente hídrico; PI= potencial de
indução.
b) Distribuição dos resultados obtidos pela equação 1 em quatro classes, pelo método de
intervalos iguais: PE1 (Baixa); PE2 (Média); PE3 (Alta); PE4 (Muito Alta).
c) Reclassificação das unidades com declividade (DE) < 3°para a classe P E0(Muito Baixa ou
Nula).
d) Reclassificação para a classe PE4 (Muito Alta), as unidades com declividade (DE) > 25°.
e) Reclassificação das unidades com declividade (DE) < 25° e > 17°para a classe PE3 (Alta),
O cálculo do índice de perigo a inundação (PI) seguiu os procedimentos:
a) Aplicação da fórmula:
PI = 0,3 (DE) + 0,2 (DD) + 0,2 (EH) + 0,3 (PI)

equação [2];

Sendo, PI= índice de perigo a inundação; DE= declividade; DD= densidade de drenagem;
EH= excedente hídrico; PI= potencial de indução.
b) Distribuição dos resultados obtidos pela equação 2 em quatro classes, pelo método de
intervalos iguais: PI1 (Baixa); PI2 (Média); PI3 (Alta); PI4 (Muito Alta).
c) Reclassificação das unidades com declividade (DE) > 3° para a classe P I0 (Muito Baixa
ou Nula).
d) Reclassificação das unidades situadas a uma distância maior que 100m das drenagens
para a classe PI0 (Muito Baixa ou Nula), com exceção das unidades situadas na planície de
inundação do rio Paraíba do Sul.
Os valores da variável perigo foram normalizados para o intervalo de 0 a 1 para o cálculo
dos índices de risco a escorregamento e a inundação, respeitando-se os enquadramentos nas
classes obtidas anteriormente, por meio das fórmulas:
- P4 = ((Vn-Vmin)/(Vmax-Vmin)*0,25) + 0,75,

equação [3];

- P3 = ((Vn-Vmin)/(Vmax-Vmin)*0,25) + 0,50,

equação [4];

- P2 = ((Vn-Vmin)/(Vmax-Vmin)*0,25) + 0,25,

equação [5];

- P1 = (Vn-Vmin)/(Vmax-Vmin)*0,25,

equação [6];

- P0 = 0,00.
Sendo, 0,25 = valor do intervalo de classe, considerando-se quatro classes; e valores
0,75; 0,50; 0,25 e 0 = limites inferiores das classes P1, P2, P3 e P4, respectivamente.
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3.3.2 - Variável Vulnerabilidade
O cálculo do índice de vulnerabilidade (V) foi feito apenas para as unidades urbanas do tipo
residencial/comercial/serviços e seguiu os procedimentos:
a) Aplicação da fórmula:
V = (((AA + CE + CL + OU)/4) + (IN + RE)/2))/2

equação [7]

Sendo, V= índice de vulnerabilidade; AA= índice abastecimento de água; CE= índice coleta
de esgoto; CL= índice coleta de lixo; OU= ordenamento urbano; IN= índice instrução; RE= índice
renda.
b) Distribuição dos resultados obtidos pela equação 7 em quatro classes pelo método de
intervalos iguais: V1 (Baixa); V2 (Média); V3 (Alta); V4 (Muito Alta).
c) As demais classes de uso e cobertura da terra foram denominadas como não
classificadas (NC).
Os valores da variável vulnerabilidade foram normalizados para o intervalo de 0 a 1 para o
cálculo do índice de risco.
3.3.3 – Variável Dano Potencial
O cálculo do índice de dano potencial (D) foi feito apenas para as unidades urbanas do tipo
residencial/comercial/serviços e seguiu os procedimentos:
a) Distribuição dos valores do fator Densidade de População (DP) em quatro classes pelo
método de intervalos iguais: D1 (Baixa); D2 (Média); D3 (Alta); D4 (Muito Alta).
b) As demais classes de uso e cobertura da terra foram denominadas como não
classificadas (NC).
Os valores da variável dano potencial foram normalizados para o intervalo de 0 a 1 para o
cálculo do índice de risco.
3.3.4 – Cálculo do Risco
O cálculo do índice de risco a escorregamento (RE) e inundação (RI) foi aplicado apenas
para as unidades urbanas do tipo residencial/comercial/serviços, conforme os procedimentos:
a) Aplicação da fórmula
R(E,I) = PE,I * V * D

equação [8]

Sendo, RE,I= índice de risco a escorregamento e inundação; P E,I= índice de perigo a
escorregamento e inundação, respectivamente; V= índice de vulnerabilidade; D= índice de dano
potencial.
b) Distribuição dos resultados obtidos pela equação 8 em quatro classes pelo método de
intervalos iguais: RE,I1 (Baixa); RE,I2 (Média); RE,I3 (Alta); RE,I4 (Muito Alta).
c) Reclassificação das unidades com RE,I = 0 para a classe RE,I 0 (Muito Baixa ou Nula).
d) As demais classes de uso e cobertura da terra foram denominadas como não
classificadas (NC).
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3.3.5 – GERAÇÃO DE MAPAS TEMÁTICOS
A partir dos índices tabulados e devidamente associados aos elementos gráficos (polígonos
das UTBs), foi realizado o procedimento de agrupamento no SIG-SPRING e a geração dos
mapas temáticos de perigo, vulnerabilidade, dano e risco (ver exemplos na Figura 3).

Figura 3. Mapas de perigo e risco a escorregamentos e inundação.
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4 – CONCLUSÕES
O mapeamento de risco em escala 1:50.000 constitui instrumento fundamental para
subsidiar estudos ambientais das mais diversas naturezas, estando na base dos processos de
planejamento e ordenamento territoriais, bem da definição de políticas públicas para a gestão
territorial, pois permite selecionar áreas prioritárias para estudo em escala espacial de detalhe.
A metodologia utilizada, baseada em unidades homogêneas de paisagem, permite a
integração de dados do meio físico, socioeconômico e de infraestrutura conforme a necessidade e
disponibilidade dos mesmos. Permite considerar a territorialidade e zonalidade dos fatores
ambientais, possibilitando tratar o território de forma integrada e sinótica, ao mesmo tempo que
favorece avaliações multidisciplinares como aquelas envolvidas na análise de risco.
Assim como as informações sobre o meio físico, o levantamento e a caracterização do
padrão de uso e cobertura da terra são fundamentais no processo de análise e avaliação de risco
uma vez que seus elementos constituintes atuam como fatores determinantes das variáveis que
compõem a equação de risco: potencial de indução, vulnerabilidade e dano potencial.
Os métodos de processamento de informações geográficas (SIG) são adequados para
apoiar as mais diferentes tarefas de planejamento, permitindo o trabalho com grande volume de
dados em diferentes escalas. Constituem, assim, instrumentos valiosos ao mapeamento e análise
de risco, favorecendo o conhecimento e caracterização de situações ou fenômenos que ocorrem
espacialmente. Os Sistemas de Informação Geográfica permitem análises espaciais complexas, a
partir da manipulação de feições geográficas (objetos) e seus atributos inseridos em banco de
dados, por meio de relacionamentos espaciais.
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I- Organização inicial do Banco de Dados e importação de planos de informação
1- Criação do Banco de Dados. Abrir o aplicativo Spring e seguir os passos abaixo. Um Banco de Dados no
Spring corresponde fisicamente a um diretório onde serão armazenados tanto o Modelo de Dados, com suas
definições de Categorias e Classes, quanto os projetos pertencentes ao banco. Os projetos são
armazenados em subdiretórios juntamente com seus arquivos de dados.

2

3

1

4

Dica: procure criar o
diretório (pasta) próximo
da raiz do disco rígido
5

2- Criação do Projeto. Abrir a aba Projetos e seguir os passos abaixo. Para definir um projeto no Spring é
necessário estabelecer o limite geográfico da área em estudo (Retângulo Envolvente) e a Projeção
Cartográfica mais adequada aos dados geográficos que estarão sendo manipulados. Um projeto contém
Planos de Informação (PI) dentro do retângulo envolvente definido e estes herdarão o seu sistema de
projeção. Os dados originais provenientes de outros sistemas de projeção, serão sempre remapeados para
a projeção do projeto durante o processo de importação ou entrada de dados.

4
1

5

2

3

6
8
9
7
10
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3- Criação das Categorias. Abrir a aba Modelo de Dados e criar as categorias como abaixo. No SPRING,
todo e qualquer mapa deverá pertencer à uma Categoria: Temático (refere-se a dados que classificam uma
posição geográfica quanto a um determinado tema: tipos de solo), Numérico (refere-se a dados que
possuem uma variação contínua de seus valores numéricos em função de sua posição na superfície.
Exemplo: altimetria), Imagem (refere-se a dados provenientes de sensoriamento remoto em formato
matricial. Exemplos: imagens TM/LANDSAT, SPOT), Rede (refere-se aos dados geográficos que possuem
relações de fluxo e conexão entre os inúmeros elementos que deseja-se representar e monitorar. Ex: rede
de energia elétrica), Cadastral (refere-se aos mapas que contêm a representação de determinado tipo de
objeto, por exemplo: Divisão política é a categoria cadastral que conterá o mapa com as representações dos
municípios), Objeto (refere-se aos atributos descritivos de um tipo de objeto geográfico. Exemplo:
municípios, logradouros, propriedades) e Não-Espacial (refere-se aos dados que não possuem
representação espacial como tabelas alfanuméricas).
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Dica: praticamente todo
menu do Spring tem o
botão Ajuda que fornece
informações bem práticas
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4- Importação inicial de planos de informação. Importe o limite municipal conforme procedimentos abaixo.
Repita os procedimentos para importação da drenagem (categoria Temático-Drenagem, PI: drenagem),
imagem Landsat banda 5 (categoria Landsat, PI: banda5), imagem Spot (categoria Spot, PI: spot2m). Para
importação das curvas de nível veja passo 5. Selecione as categorias correspondentes e mude os nomes
dos PI´s. Não se esqueça de mudar o tipo de arquivo para geotiff na importação das imagens.
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5- Importação das curvas de nível. Para importar para modelo numérico (planos com valores x,y e z) é
necessário transformar o arquivo shape para o formato spring antes da importação, pois senão há a perda
dos valores z (no caso, as cotas altimétricas). Após converter o arquivo, importar para o banco conforme
passo 4. Importante: selecionar tipo de arquivo como ascii-spring. Não se esqueça de escolher a categoria
adequada (MNT). Ver quadros de conversão e importação abaixo.
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6- Visualização dos planos de informação e mudança da simbologia. Para mudar cor e espessura, ative um
PI e clique no símbolo do PI. Mude a cor das linhas de drenagem para azul e o limite do município para preto
com espessura 2. Ative os diversos PI´s importados e teste os botões de zoom e navegação.
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II- Obtenção das unidades homogêneas do uso e cobertura da terra (UHCT) por
classificação supervisionada de imagem e interpretação visual da área urbana
7- Criar um buffer (mapa de distância) de 1km a partir dos limites do município. Essa será a área de
trabalho, pois é sempre interessante tratar os dados um pouco além dos limites realmente desejados. Crie
uma categoria temática de trabalho, conforme passo 3 (Temp_trabalho). Ver quadro abaixo. Ative o PI
lim_mun_apar e faça o buffer como abaixo.
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7- Continuação. Ative o PI criado e apague a linha interna, a partir da Edição Vetorial (2). Clique em Ajustar e
Poligonizar (etapa 6).
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8- Recortar cada banda da imagem Spot para os limites do buffer de 1km. Ative o PI a ser recortado. Abra a
aba Recortar Plano de Informação pelo menu Ferramentas. Selecione Recorte Categoria para que as três
bandas possam ser recortadas sucessivamente. Não se esqueça de colocar o sufixo rec para manter os Pis
originais.
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Mudar
nome do
novo PI
recortado

3

6
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5

4

Clicar
dentro
do mapa

PI recortado
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9- Diminuir a resolução da imagem, pois não é necessário na escala 1:50.000 uma resolução de 2,5m.
Passar a resolução para 15m. Crie três PIs na categoria Spot com resolução 15m (já nomeie como R, G e B)
e copie (Editar, função Mosaico) cada uma das bandas de 2,5m para os novos PI´s de 15m.
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10- Classificação supervisionada da imagem. O primeiro passo é a segmentação da imagem.
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11- A seguir faça as etapas: Criar contexto, Extração de atributos e Treinamento, conforme abaixo. No
treinamento criar as classes vegetação arbórea, vegetação arbustiva, vegetação rasteira, solo exposto,
corpo d´ água e urbano e adquirir amostras clicando na imagem.
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11- Classificação – continuação. Executar a classificação até que fique satisfatório: sem áreas em branco,
não classificadas, classificações equivocadas (por exemplo, corpos d´água), etc.

1

12- Mapeamento para Classes Temáticas. Reclassifique as classes solo_exposto_umido_agric para
solo_exposto e veg_rasteira para vegetação rasteira para vegetação arbustiva.

1

2

3

4
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13- Veja o resultado da classificação e a proporção de área para cada classe.

2

1

3

14-Interpretação visual das áreas urbanas. Utilize as pranchas em papel para treinar os critérios de definição
de unidades homogêneas do uso e cobertura da terra das áreas edificadas conforme explicação da
apresentação compartimentação_areas_edificadas.
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15-Interpretação visual das áreas urbanas. Crie um PI (areas_construidas ou areas_edificadas) na categoria
temática Temp_trabalho. Clique na Edição Vetorial para iniciar a edição das áreas construídas. Ativar o PI
onde se quer desenhar!!

1

2

3

16- Desenhe o PI com a imagem spot2m; entre no modo de Edição Vetorial. Selecione Modo: Passo e Criar
Linha Fechada ou Criar Linha, conforme o caso e vá digitando os limites das áreas edificadas considerando
as classes residencial-comercial-serviços e grande equipamento. Sempre cruze os limites dos polígonos
para que o ajuste topológico seja automático (comandos Ajustar – Poligonizar). Se não ocorrer o ajuste
automático faça manualmente com o comando Quebrar Linha – Juntar Linha. Salve as linhas desenhadas.
Execute Ajustar e Poligonizar e delete as linhas que cortam os polígonos. Ao terminar saia da Edição
Vetorial.

6
1

Grande
Equipamento

2

4

3
Grande
Equipamento
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17-Entre no menu Categoria (1), ative Temp_trabalho e crie as classes temáticas residencial e grande
equipamento.

1

2
3

18- Entre no modo de Edição Vetorial. Clique em Classes e associe cada polígono à classe correspondente.
Ao terminar saia da Edição Vetorial.

3

1

2
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19- IMPORTAÇÃO DO PI AREAS_EDIFICADAS FINAIS E INSERÇÃO NO MAPA CLASSIFICADO
SPOT_15M_CLASS-T. Crie uma categoria cadastral Areas_Edificadas_Final (1 e 2). Depois importe para a
categoria criada, o arquivo shape area_edificada_final como feito no passo 4. Abra a tabela para verificar o
conteúdo (Consultar - Aplicar).

1

2
3

20- Transformação do PI cadastral importado na etapa anterior em temático. Abra o modo Consulta (1), abra
a tabela e o comando agrupamento (2) da janela Visualização de Objetos. Selecione as variáveis como
abaixo (3) e Execute. Visualize o agrupamento criado.

3
2

1
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21- Após o agrupamento, criar um PI temático como abaixo. Execute a geração de textos representativos de
cada classe para facilitar posterior associação com o PI classificado (spot15m_class-T), clicando no menu
Temático e opção Geração de Textos.

5

3

2

1
4

22- Ative o PI temático classificado spot_15m-class-T (1), entre em Modelo de Dados (2), selecione a
Categoria do PI de interesse, ative a aba Classes Temáticas e crie as 18 classes correspondentes aos
atributos do uso residencial-comercial-serviços (3).

2

1
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23- Ative o PI spot15m_class-T (1) e reclassifique todos os pixels do tipo urbano para solo exposto. Para
isso selecione a Edição Matricial (2). Na janela aberta selecione Classificar Área, escolha a opção
Tema/Classe/Objeto e indique a classe solo_exposto (3). Clique sobre um ponto da área a ser reclassificada
(urbano) (4) e execute (5).

4

3

5

1

2

24 – Copiar as classes do PI temático areas_edificadas_final-T para o PI spot15m_class-T. Para isso
selecione a Edição Matricial (2). Na janela aberta selecione Copiar Área, Tema/Classe/Objeto e a classe de
interesse (3). Clique em PI (4) e escolha o PI areas_edificadas_final-T (5). Na tela auxiliar que se abre clique
sobre a classe correspondente à selecionada anteriormente (6) e execute (7). Faça isso sucessivamente
para todas as classes. Utilize o botão de informação (I) para reconhecer a classe de cada polígono.

7

3
4

2

5

1
6
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25- Após copiadas todas as classes, execute uma limpeza de pixels, eliminando todos os agrupamentos
menores ou igual a 11 pixels. Isso vai eliminar regiões menores que 2500m2.

1

2

26- Para gerar o mapa das UHCT transforme, finalmente, as regiões matriciais em vetor. Clique no menu
Temático (1) e selecione a opção Matriz → Vetor e execute (2).

1

2
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III- Obtenção das unidades homogêneas do substrato geológico-geomorfológicopedológico (UBC) com base nos critérios declividade, altimetria, drenagem.
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III- Obtenção das unidades homogêneas do substrato geológico-geomorfológicopedológico (UBC) com base nos critérios declividade, altimetria, drenagem.
28- Declividade. Ative o PI curvas de nível e recorte-o para os limites do buffer. Clique em Ferramentas e
siga como abaixo.

3

1

2
5

6

4

29- Gere uma grade triangular como abaixo.

2

1

3
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30- Crie uma categoria numérica (MNT) Grades-atrib e depois gere a grade de declividade como abaixo.

2
1

3

5
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31- Cota altimétrica. Ative o PI curvas_nivel recortado e siga os passos abaixo.

2

1

3
4

5
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32- Crie uma categoria temática Ubc_substrato e depois um PI ubc_aparecida e com base na imagem spot,
declividade, altimetria e drenagem delimite os polígonos homogêneos. Gere o modelo 3D (ative o PI curvasnivel, menu MNT e 3D). Para continuidade da prática, importe o arquivo shapefile ubc_substrato_aparecida\pol (passo 33).

3
1
2
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33- Importe o arquivo shapefile ubc_substrato_aparecida_pol para a categoria UBC_substrato.

1
3
2

4

3
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IV- Obtenção das unidades territoriais básicas UTB: interseção dos PI das UHCT
(spot15_class-T) e UBC.
34- Para facilitar o processamento recorte para uma área menor os PI´s spot-15-class-T e ubc_importado.
Crie inicialmente um PI mascara_risco na Categoria Temp_Trabalho. Abra a Edição Vetorial e desenhe um
polígono com a ferramenta Linha Fechada. Salve, ajuste e poligonize. Recorte os Pis spot-15-class-T e
ubc_importado pela máscara criada conforme passo 8.

1

2

3

4

6
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35- Crie uma categoria cadastral UTB e uma categoria objeto utb_obj.

1

5

2
6
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4

36 -Faça o cruzamento dos PI´s recortados das ubc e uhct (uso e cobertura da terra). Clique na aba
Ferramentas.

3

1

2
4
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6

7
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37- Ative o PI utb criado e clique em linhas e objetos. Abra a tabela de atributos. Explore o manuseio da
tabela ordenando por área, tipo de uso, selecionando polígonos, etc. Faça um agrupamento para
visualização de um mapa de uso e cobertura da terra como abaixo

4
2

1

3

5

6

7
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V- Obtenção de atributos, modelagem (Risco = Declividade x Densidade de
Drenagem x Instrução x Densidade Populacional) e cálculo do índice de risco
38- Densidade de drenagem. Recorte o PI drenagem para os limites do buffer 1km como abaixo.

2

1

4

3
5

6
39- Mude a cor da linha do PI criado para azul.
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40- Ative o PI da drenagem recortado e siga os passos abaixo para obtenção da densidade de drenagem..

3
4

2

1

5
dens_dren

6

7
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41- Importe sucessivamente as grades numéricas referentes aos atributos sócio-econômicos: instrução e
densidade populacional. Esses atributos aplicam-se apenas às unidades territoriais urbanas residenciaiscomerciais-serviços.

42- Atualização da tabela de atributos do PI utb com base em operação zonal por meio de algorítimo na
linguagem LEGAL. Inicialmente crie na tabela (categoria objeto) as colunas (atributos) correspondentes:
DECLIV, D_DREN, INSTRUC e D_POP (todas do tipo Real).

1

4
3

2

5

6
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43- Aplique o algorítimo de atualização dos valores das diversas colunas dos atributos da tabela como
abaixo.

1
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4
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44- Copie a tabela dbf com os dados e abra em planilha externa (LibreOffice) para cálculo do índice de
risco.

6

2

4

3

1

7

5

23- Crie uma categoria temática UBC e um PI ubc nessa mesma categoria.
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45- Na planilha crie uma coluna tipo texto para agrupar as classes com códigos ALCOAL (etc) para uma
classe A-residencial-comercial-serviços. Dica: ordene a coluna ILSPOT15,C,64 em ordem alfabética. Não se
esqueça das classes MA e ME que estão abaixo de grande equipamento e mata, respectivamente. Para as
células não classificadas classifique como não_se_aplica.

3
1

2

46- Crie colunas tipo Real para conter cada um dos atributos que serão normalizados DECLIV_N,
D_DREN_N, INSTRUC_N, D_POP_N.

1
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47- Normalize todas as variáveis para o intervalo 0-1, pela fórmula Valor_norm= (celx-Valor_min)(Valor_max-Valor_min) e calcule o índice de Risco a escorregamento. Se o valor mínimo for 0 (zero) a
fórmula é simplificada para Valor_norm= (celx)/(Valor_max). Não se esqueça que o índice de risco aplica-se
apenas às classes A-residencial-comercial-serviços. Para as demais classes de uso dê um valor negativo
para esses atributos.

1

2
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48- Abra o PI utb e verifique o índice calculado. Faça agrupamento para visualização do mapa de risco.
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