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Resumo – O presente estudo propõe uma metodologia para caracterização espaço-temporal de 
inundações. Trata-se de uma abordagem inovadora no uso de imagens orbitais de radar, visando ao 
desenvolvimento de um método de alerta para desastres naturais relacionados a alagamentos. Foram 
utilizadas imagens dos satélites RADARSAT-1 e 2, dados de altimetria e pluviometria. A área de 
estudo abrange o entorno da cidade de Villahermosa, México, onde ocorreu uma grande inundação 
em 2008. O algoritmo USTC (Unsupervised Semivariogram Textural Classifier) foi inicialmente 
utilizado para individualizar as classes de cobertura representativas de água, floresta seca e floresta 
inundada ou edificações. Em seguida, para quantificar a extensão da inundação, os mapas contendo 
estas classes, foram comparados aos corpos dágua gerados pela missão SRTM (SRTM Water Body 
Data - SWBD). Para definir a área de influência da precipitação, foi delimitada a bacia hidrográfica 
na qual a cidade está inserida. A partir da análise morfométrica, foram identificadas as áreas da 
bacia cujo relevo é mais favorável ao fenômeno de inundações. As séries históricas de precipitação 
e a caracterização morfométrica da bacia hidrográfica indicam que é possível que aconteçam futuras 
inundações em Villahermosa, o que ressalta a importância da metodologia proposta. 
 
Abstract – The aim of this study is to conceive a methodology that characterizes in terms of space 
and time the flooding phenomenon. This is an innovative approach dealing with the use of 
spaceborne radar images. RADARSAT-1 and 2 images were used in conjunction with altimetric 
and pluviometric data. The study area embraces the surroundings of Villahermosa city, Mexico, 
where a major flood took place in 2008. The USTC algorithm (Unsupervised Semivariogram 
Textural Classifier) was initially used to identify cover types representative of water, dry forest and 
flooded forest/buildings. Furthermore, in order to quantify the extension of inundation, maps 
portraying these cover types were compared with water body polygons generated by the SRTM 
mission (SRTM Water Body Data – SWBD). The next step consisted in the definition of the area 
affected by precipitation, which was performed based on the delimitation of the area of the 
hydrographic basin that includes Villahermosa. The morphometric analysis permitted to establish 
areas within the basin that are prone to inundation. Historical series of precipitation data and the 
morphometric characterization of the basin indicate that future flood-related natural disasters are 
possible to happen in Villahermosa, which enhances the importance of the proposed methodology. 
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INTRODUÇÃO 

Na natureza ocorrem diversos fenômenos que fazem parte da dinâmica terrestre e são 

responsáveis pela estruturação da paisagem. Quando estes ocorrem ou se deslocam sobre um 

sistema social podem causar uma situação potencial de perigo a pessoas e bens. Nesta situação 

passam a ser considerados desastres. (Marcelino, 2007). 

Nos dias atuais, verifica-se um aumento considerável na freqüência, intensidade, danos e 

prejuízos causados por desastres naturais. De acordo com Zonensein (2007), os impactos sobre a 

população são mais evidentes em áreas urbanas, onde ocorre a ocupação irregular de encostas e de 

áreas naturalmente alagáveis. Este é o caso da cidade de Villahermosa, que está inserida em uma 

bacia hidrográfica de compartimentos geomorfológicos distintos. 

As bacias hidrográficas em áreas costeiras apresentam uma particularidade geomorfológica 

que condiciona ao desenvolvimento de cheias: as cabeceiras e a maior área de captação encontram-

se em terrenos do embasamento com declividades elevadas a médias, enquanto que o restante da 

bacia está implantada sobre terrenos de planície costeira, com declividades baixas até nulas. Com 

isso, os rios de planície costeira recebem enorme volume de água proveniente das encostas, mas o 

coeficiente de escoamento diminui fortemente devido às baixas declividades e à ação de 

represamento das águas doces causadas pelas marés que adentram os canais estuarinos e lagunares 

(Souza, 2005). 

Na presente pesquisa está em questão o fenômeno de inundações. Trata-se de um dos 

desastres naturais de maior impacto na superfície terrestre, causando danos sociais, ambientais e 

econômicos. 

As inundações são problemas geoambientais derivados de desastres naturais de caráter 

hidrometeorológico ou hidrológico, ou seja, de natureza atmosférica, hidrológica ou oceanográfica 

(ISDR, 2002 apud Souza, 2005). 

Neste contexto, as geotecnologias, principalmente o sensoriamento remoto, tornam-se 

importantes ferramentas de suporte ao estudo das inundações, uma vez que permitem o rápido e 

preciso imageamento de extensas regiões. Os satélites RADARSAT-1 e 2 permitem o eficiente 

monitoramento de regiões cobertas por nuvens, uma vez que a aquisição dos dados de radar 

independe de condições atmosféricas. Além disso, sob certas condições, o pulso do radar é capaz de 

penetrar o dossel vegetal e detectar alagamento em terrenos florestados (Paradella et al. 2005). 

Assim, é grande o potencial desses sistemas, para os quais a nebulosidade é praticamente 

transparente, em aplicações relacionadas ao fenômeno de inundação, uma vez que a relação das 

chuvas com a cobertura de nuvens é direta. 
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ÁREA DE ESTUDO 

A área de estudo, inserida em território mexicano, corresponde ao entorno da cidade de 

Villahermosa, capital do estado de Tabasco (Figura 1). Tal unidade federativa ocupa a porção 

meridional do Golfo do México. Sua distribuição na superfície do território é definida pela 

interseção das áreas recobertas pelas imagens RADARSAT – 2 utilizadas na presente pesquisa, 

adquiridas em 09/10/2008, 21/10/2008, 02/11/2008 e 26/11/2008, abrangendo cerca de 2.332,78 

km2.   

  
Figura 1. Localização da área de estudo. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Materiais utilizados 

A seguir, são listados os materiais utilizados no desenvolvimento da pesquisa: 

 

● Cinco imagens SAR dos satélites da série RADARSAT, sendo uma do RADARSAT-1 e 

quatro do RADARSAT-2; 

● MDE gerado a partir da versão 4 do SRTM; 

● Curvas de nível obtidas a partir de um MDE do SRTM; 

● Drenagem e corpos d’água do SWBD (Shuttle Water Body Dataset). 

● Dados de precipitação adquiridos pela UNAM. 
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Imagens RADARSAT 

A área investigada encontra-se freqüentemente coberta por nuvens; o que justificou o uso das 

imagens de radar de abertura sintética C SAR, obtidas pelos satélites RADARSAT-1 e 

RADARSAT-2, conforme descrito a seguir: RADARSAT-1 Standard 4, adquirida em 30/04/00; 

RADARSAT- 2 Multi Look Fine 1 N, adquirida em 09/10/08; RADARSAT- 2 Multi Look Fine 5 

N, adquirida em 21/10/08; RADARSAT- 2 Multi Look Fine 1 N, adquirida em 02/11/08; 

RADARSAT- 2 Multi Look Fine 1 N, adquirida em 26/11/08. A Tabela 1 apresenta as principais 

características dos citados produtos. A imagem RADARSAT-1 corresponde à estação seca, 

enquanto que as imagens RADARSAT-2 foram adquiridas durante o fenômeno de inundação 

resultante de um período de chuva intensa.  

Tabela 1: Características das imagens RADARSAT – 1 e 2 utilizadas na pesquisa. 

DATA DE 

AQUISIÇÃO (UTC) * 

HORA DE 

AQUISIÇÃO 

(UTC) * 

MODO DE 

OPERAÇÃO 

 

ÓRBITA 

 

SATÉLITE 
  

30/04/2000 12:03:12 Standard 4 Descendente RADARSAT-1 

09/10/2008 0:03: 20 Multi Look Fine1N Descendente RADARSAT-2 

21/10/2008 0:27: 35 Multi Look Fine 5N Ascendente RADARSAT-2 

02/11/2008 0:03: 20 Multi Look Fine 1N Descendente RADARSAT-2 

26/11/2008 0:03: 20 Multi Look Fine 1N Descendente RADARSAT-2 

* UTC – Coordinated Universal Time 

 

Modelo Digital De Elevação (MDE) 

O MDE adotado na presente dissertação foi a versão 4 do SRTM, baixado gratuitamente no 

website http://srtm.csi.cgiar.org/srtmdataprocessingmethodology.asp, no formato HGT compactado 

e com resolução espacial de 90 m. Tal produto pode ser visto na Figura 2, onde foi efetuado um 

recorte para a Bacia Villahermosa, com o intuito de evidenciar a amplitude de seus valores 

altimétricos. Os produtos gerados automaticamente a partir do MDE foram as curvas de nível. 
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Figura 2 – Modelo Digital de Elevação (MDE) obtido com dados da SRTM na área referente à Bacia Villahermosa. 

 

Drenagem e corpos dágua 

Um dos produtos SRTM utilizados na presente pesquisa é denominado SWBD (Shuttle Water 

Body Dataset), que determina as regiões ocupadas por oceanos, lagos e limites fluviais, cujo acesso 

se dá através do endereço eletrônico http://edc.usgs.gov/products/elevation/swbd.html. Na Figura 3 

estão  representados os corpos d’água no entorno da área de estudo.  

 
Figura 3 – Corpos d’água, produto derivado SWBD (Shuttle Water Body Dataset) 
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Precipitação 

A UNAM, disponibilizou séries históricas mensais, no período de 1958 e 2008, obtidas por 10 

estações climatológicas localizadas no interior da Bacia Villahermosa (Figura 4). 

 
 Figura 4– Estações climatológicas cujos dados foram disponibilizados pela UNAM no período de 1958-2008. 

 

Para o ano de 2008, quando ocorreu a inundação em estudo nesta pesquisa, há uma tabela de 

valores mensais por estado na Figura 5, onde, em destaque, estão assinalados os estados de Chiapas 

e Tabasco. Nota-se a ocorrência dos maiores valores no mês de setembro, antecedendo a inundação 

que aconteceu em outubro daquele ano. 
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Figura 5 – Precipitação média (2008) no território mexicano, segundo a CONAGUA 

 

Processamento digital de imagens 

Durante a fase de processamento dos dados SAR, foi usado um filtro para a redução do ruído 

speckle, cuja escolha deve levar em consideração a preservação da textura e a menor perda de 

informação possível na imagem. Neste trabalho, a escolha recaiu sobre o filtro FFROST. De acordo 

com o relato de Gonçalves e Souza Filho (2005), o filtro frost é o que apresenta melhores resultados 

com dados RADARSAT- 1, uma vez que preserva as características texturais e as feições de borda 

presentes na imagem original. 

Em seguida, as imagens foram ortorretificadas, de modo a promover a correção geométrica e 

o georreferenciamento dos dados. Nesse processo, são utilizados modelos matemáticos e modelos 

digitais de elevação para corrigir as distorções inerentes às imagens de radar. 

Para realizar o georreferenciamento dos dados, foi utilizado o datum de referência WGS 

(World Geodetic System) 1984, para o fuso 15 N, e o sistema de projeção foi o UTM (Universal 

Transverse Mercator). 
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Classificação textural das imagens RADARSAT 

As imagens RADARSAT-1 e 2 foram submetidas à classificação textural por 

semivariogramas (USTC – Unsupervised Semivariogram Textural Classifier), que considera 

informações texturais e radiométricas. O algoritmo emprega a função semivariograma como um 

descritor de textura, considerando o valor do pixel no contexto de seus vizinhos. 

 O primeiro algoritmo de classificação automática baseado na assinatura variográfica de 

imagens de sensoriamento remoto foi proposto por MacDonald (1991). Há outros exemplos na 

literatura da utilização de semivariogramas para a classificação de imagens de radar: Mapeamento 

de vegetação em regiões de floresta tropical úmida com dados SIR-B e JERS-1 SAR (Miranda e 

Beisl, 1999); Identificação de padrões de uso do solo em áreas urbanas com dados do SIR-C (Carr e 

Miranda, 1998); Detecção de exsudações de óleo utilizando imagens RADARSAT-1 no Golfo do 

México (Miranda et al., 2004); dentre outros. 

O pacote é eficiente no tratamento digital de imagens de radar, visando discriminar áreas com 

rugosidades distintas. Este classificador é determinístico e manipula informações texturais e 

radiométricas (Miranda et al., 1997). 

A partir desta classificação, foram individualizadas três classes, considerando o tipo de 

espalhamento (scattering) predominante na interação alvo-pulso do radar: 1. Reflexão especular, 2. 

Espalhamento difuso e 3. Reflexão de canto Neste estudo, as classes foram individualizadas da 

seguinte forma: 1. Corpos d água (reflexão especular), 2. floresta seca (espalhamento difuso) e 3. 

edificações e regiões de vegetação inundada (reflexão de canto).  

 

Método de comparação da Classificação RADARSAT com o SWBD 

Para quantificar a extensão da inundação, o SRTM Water Body Data (SWBD) foi utilizado 

para comparar os corpos d’água na estação seca com a área alagada pelas chuvas em 2008. Estes 

arquivos foram elaborados pela Agência Nacional de Inteligência Geoespacial (NGA) e podem ser 

obtidos gratuitamente no site ftp://e0srp01u.ecs.nasa.gov. 

 

Delimitação e análise morfométrica da bacia hidrográfica de Villahermosa  

A partir do SRTM, a bacia hidrográfica foi delimitada no ArcGIS. Em seguida foi feita a 

análise morfométrica através da caracterização do relevo. 

A confecção de mapas, a partir de dados SRTM, foi realizada no ArcGIS, com a ferramenta 

Spatial Analyst Tools, gerando mapas de declividade e curvatura (ferramentas Slope e Curvature, 

respectivamente). O mapa de declividade foi elaborado de acordo com o método da Empresa 

Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA, 1999).   Segundo esta conceituação, o relevo é 

dividido em seis classes: com declividade de 0,0 a 2,9% é plano; de 3,0 a 7,9% é suavemente 



XIX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos  9

ondulado; de 8,0 a 19,9 % é ondulado; de 20,0 a 44,9 % é fortemente ondulado; de 45,0 a 74,9% é 

montanhoso; com declividade maior que 75,0% é fortemente montanhoso, Coelho (2007). Em 

termos de curvatura, a área foi caracterizada como côncava, convexa ou plana.  

Como as classes do relevo e a curvatura podem juntas indicar as áreas mais favoráveis ao 

fenômeno de inundação, foi efetuada uma operação de combinação entre os dois mapas. Foram 

selecionadas as classes mais favoráveis à inundação, ou seja, áreas de relevo plano e suavemente 

apresentando curvatura côncava ou plana. 

 

Tratamento dos dados de precipitação 

De acordo com a literatura (Hol, 1976; Bertoni & Tucci, 1993), a análise dos dados de 

precipitação tem início com a identificação e correção de erros nas séries históricas, seguidas do 

preenchimento de eventuais falhas. Tais procedimentos são fundamentais para o sucesso das demais 

operações.  

Na presente dissertação, não foram detectados erros grosseiros nas séries. No entanto, nem 

todas iniciam e terminam na mesma data. Embora estejam situadas no período de 1958 até 2008, na 

base de dados analisada, apenas duas séries estão completas: Pueblo Nuevo (03) e San Pedro (10) 

(Figura 4). Sendo assim, foi necessário definir um núcleo comum temporal para sua manipulação. 

Após detalhada observação das séries, adotou-se o período de 1970 até 2001 como núcleo comum 

entre as 10 estações. Mesmo assim, Gonzales (02) e Nacajuca (07) (Figura 4) apresentaram 

ausência de dados no início da série e as outras apresentaram lacunas no período núcleo. Para 

solucionar esta questão, foi feito o preenchimento de falhas com base na posição geográfica e no 

perfil ao longo do período de cada estação, utilizando o software SPSS. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Classificação das imagens RADARSAT-1 e 2 comparada ao SWBD 

A classificação USTC individualizou três tipos de cobertura tentativamente associadas a 

distintas modalidades de interação do pulso do radar com alvos na superfície. As Figuras 6 e 7 

mostram as imagens brutas e as classificadas. A classe azul corresponde aos corpos d’água; a 

amarela às áreas urbanas e florestas inundadas; a verde às florestas secas. 
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Figura 6 - Classificação USTC da imagem RADARSAT-1 S4 (30/04/2000). 

 

 
Figura 7 - Classificação USTC das imagens RADARSAT-2. 
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A Figura 8. A representa os corpos d água extraídos da classificação da imagem 

RADARSAT-1 S4 de 30 de abril de 2000, na cor azul, e os corpos d água extraídos do SWDB, na 

cor vermelha. Pode-se constatar a conformidade na delimitação dos corpos d água tanto na imagem 

RADARSAT-1 como no SWBD. 

A Figura 8 B representa a distribuição cumulativa das mudanças identificadas nas imagens 

RADARSAT-2 adquiridas em 2008. Em vermelho, está representada a presença de corpos d’água 

em apenas uma imagem; em amarelo, a ocorrência em duas imagens; em verde, em três; em azul, 

nas quatro imagens. O vetor preto delimita os corpos d água segundo o SWBD. É possível notar a 

diferença entre a extensão dos corpos d água mapeados por radar devida à inundação e seus limites 

de acordo com SWBD, para o nível correspondente à época seca. 

 
Figura 8 - Classificação USTC comparada ao SWBD. 

 

A Tabela 2 quantifica a extensão de corpos d água em km2, de acordo com a classificação 

USTC das imagens RADARSAT-2, bem como o correspondente valor porcentual em relação à área 

de estudo. A superfície coberta pela água, para o nível referente à época seca, conforme mapeada 

pelo satélite RADARSAT- 1 (110,16 km2), é um pouco maior que a definida com o SWBD (107,8 

km2). Tal diferença pode ser explicada pela inclusão, na classificação USTC, de superfícies lisas 
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emersas como pertencente à classe de corpos d’água, como mencionado anteriormente, e também 

pela inclusão dos rios Carrizal e La Sierra.  

O gráfico da Figura 9 mostra o decréscimo de área inundada no período de 09 de outubro até 

26 de novembro de 2008. Este decréscimo é mais evidente nos períodos de 09 a 21 de outubro e de 

02 a 26 de novembro. O patamar correspondente ao período de 21 de outubro a 02 de novembro 

sugere que, possivelmente, fatores externos à Bacia Villahermosa, a jusante do exutório, estejam 

promovendo o barramento do fluxo da água para fora dos limites da bacia. 

Tabela 6-Quantificação de áreas inundadas de acordo com a classificação USTC das imagens RADARSAT 

2. 

 
DATA DE AQUISIÇÃO  

SUPERFÍCIE COBERTA 
POR ÁGUA NA ÁREA 

DE ESTUDO (km2) 

PORCENTAGEM EM 
RELAÇÃO À ÁREA 

TOTAL (%) 
09/10/ 2008 347,85 14,91
21/10/ 2008 272,84 11,69
02/11/ 2008 265,01 11,36
26/11/ 2008 148,36 6,36

 

 
Figura 9 - Variação das áreas inundadas no período de 01 de outubro até 26 de novembro de 2008. 

 

Análise morfométrica da bacia hidrográfica 

De acordo com o mapa de declividade (Figura 10 A), no entorno de Villahermosa 

predominam os relevos plano e suavemente ondulado. Com a distância, o relevo tende a ser 

ondulado, até que, no extremo meridional da bacia, predomina o relevo fortemente montanhoso. 
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A curvatura do terreno é expressa em três classes: convexa, côncava e plana. As áreas 

convexas em uma bacia de drenagem correspondem aos terrenos por onde a água tende a escoar, 

enquanto que as áreas côncavas e horizontais referem-se aos terrenos onde a água tende a se 

acumular. De acordo com o mapa da Figura 10 B, Villahermosa encontra-se em uma área 

predominantemente côncava e plana, suscetível a alagamentos. Na porção sul da bacia, predominam 

áreas convexas, o que favorece o escoamento das águas para norte e o seu conseqüente acúmulo na 

parte costeira. 

A observação dos mapas das Figura 10 A e 9 B indica que, geomorfologicamente, o entorno 

de Villahermosa, ou seja, a porção costeira da bacia apresenta características favoráveis à 

inundação. Para documentar tal hipótese, foi gerado o mapa do relevo favorável à inundação 

(Figura 10 C). 

 A região em vermelho na Figura 10 C corresponde ao relevo favorável à inundação e ratifica 

o que sugerem os mapas de declividade e de curvatura, ou seja, que Villahermosa encontra-se em 

uma área amplamente suscetível a alagamentos. 

 
Figura 10 – Análise morfométrica da bacia hidrográfica de Villahermosa. 
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O contexto geomorfológico apresentado indica que as águas provenientes de precipitação 

correm das encostas a sul para a parte costeira da bacia, onde tendem a se acumular porque o relevo 

no local é de curvatura predominantemente plana e côncava.  

Análise da precipitação 

O gráfico da Figura 11 mostra a soma dos valores por mês, em cada ano considerado, para 

todas as estações ilustradas na Figura 4, onde, é possível perceber que os maiores índices ocorrem 

principalmente no mês de setembro. O traço na cor vermelha representa a média mensal para todas 

as estações, no período 1970 - 2001.  

Totalização das estações climatológicas

0.0

500.0

1000.0

1500.0

2000.0

2500.0

3000.0

3500.0

4000.0

4500.0

5000.0

JA
N

FE
V

MAR
ABR

MAI
JU

N
JU

L
AGO

SET
OUT

NOV
DEZ

Meses do ano

Pr
ec

ip
ita

çã
o 

(m
m

)

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
MÉDIA  

Figura 11 – Soma dos valores por mês, em cada ano considerado, para as estações climatológicas. 

 

Os valores mais altos de precipitação, no clima Tropical de Monção, acontecem entre junho e 

janeiro, com chuvas mais intensas no final de setembro, devido à temporada de ciclones. No clima 

Tropical Equatorial, os valores máximos de precipitação também ocorrem nos meses de setembro e 

outubro. Esta dinâmica é evidenciada pela média de valores no gráfico da Figura 11. 

Relacionando a localização das estações com as unidades climáticas, percebe-se que, dentre 

as dez estudadas, duas delas, Cardenas (01) e Gonzales (02), estão localizadas em clima Tropical de 

Monção. Sete delas estão localizadas em clima Tropical Equatorial, a saber: Pueblo Nuevo (03), 

Jalapa (04), San Joaquim (05), Teapa (06), Tapijulapa (08), Oxolatán (09) e San Pedro (10), 

conforme a Figura 12. Apenas a estação de Nacajuca (07) se encontra no domínio do clima Tropical 

Semi-quente e úmido, cujas temperaturas são mais suaves que nos climas Tropical de Monção e 

Tropical Equatorial. 
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Notou-se que as estações Cardenas (01), Jalapa (04), San Joaquim (05), Teapa (06) e 

Nacajuca (07) apresentaram os índices de precipitação mais elevados, com valores médios 

próximos a 1.000 mm por mês. Nas demais estações os valores não ultrapassam 600 mm por mês 

(Figura 12). Neste caso, os números referem-se a Gonzales (02), Pueblo Nuevo (03), Tapijulapa 

(08), Oxolatan (09) e San Pedro (10). Todas as estações exibem os maiores índices do ano no mês 

de setembro. 

 
Figura 12 – Unidades climáticas e estações climatológicas. Os dados analisados referem-se ao período de 1970 - 2001. 

 

APLICAÇÃO PARA O TERRITÓRIO BRASILEIRO 

Em 2008, no mesmo ano em que ocorreu a inundação em questão, na cidade de Villahermosa, 

México, também ocorreu um evento de inundação com proporções semelhantes em território 

brasileiro. Trata-se de um evento catastrófico que ocorreu no Estado de Santa Catarina em que 

vários municípios ficaram alagados. 

Utilizando metodologia semelhante à que está sendo proposta, a empresa THREETEK 

realizou monitoramento emergencial das áreas alagadas e úmidas do estado de Santa Catarina. 

Também foram utilizadas imagens do satélite RADARSAT-2 para o mapeamento, as mesmas foram 

submetidas ao mesmo algoritmo classificador (USTC). Para análise do terreno também foi utilizado 

o modelo digital de elevação produzido a partir da missão espacial SRTM. 
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O resultado gerado, mapa de áreas úmidas e alagadas, foi extremamente útil ao governo do 

estado na medida em que serviu como instrumento de planejamento para tomada de decisões 

estratégicas e emergenciais. 

Tendo em vista que o vale do rio Itajaí-Açu é uma região sujeita às inundações naturais, 

recomenda-se o uso de dados SAR para fins de monitoramento, pois a área é densamente ocupada 

pela população, o que cria um ambiente de risco. Portanto, o mapeamento das áreas inundadas 

constitui um instrumento útil aos gestores públicos para gerenciar a ocupação urbana em áreas de 

risco. 

 

CONCLUSÕES 

O presente estudo apresentou uma abordagem inovadora no uso de imagens de sensoriamento 

remoto na faixa de microondas, visando ao desenvolvimento de uma metodologia de análise de 

dinâmica de inundações em áreas costeiras tropicais. 

No ambiente de alta complexidade da região de estudo, o entorno de Villahermosa, devido à 

intensa cobertura de nuvens, o monitoramento do fenômeno de inundações com os satélites 

RADARSAT-1 e 2 mostrou-se uma eficiente ferramenta para a detecção de mudanças em relação 

ao nível d’água. 

O algoritmo de classificação textural USTC (Unsupervided Semivariogram Textural 

Classifier), permitiu reconhecer as classes de cobertura representativas de água, floresta seca e 

floresta inundada ou edificações, classe esta que apresentou ambigüidades.  A validação da 

classificação USTC se deu pela comparação dos corpos d’água individualizados utilizando esse 

algoritmo com aqueles integrantes do SWBD (SRTM Water Body Data). A distribuição em 

superfície é muito similar, mas, verificou-se que o SWBD não representa adequadamente os rios de 

maior influência para a zona metropolitana de Villahermosa (La Sierra e Carrizal). Quanto à 

ambigüidade em relação à classe de floresta inundada ou edificações, recomenda-se o 

aprimoramento da metodologia de classificação. 

Para futuramente detalhar ainda mais a análise morfométrica, a região investigada pode ser 

dividida em micro bacias para que seja feita, em cada uma delas, o cálculo de parâmetros como a 

densidade de drenagem e o índice de circularidade, com o intuito de investigar a possibilidade de 

ocorrência de inundações. 

Quanto à precipitação, foram utilizados dados de estações climatológicas. Para uma 

abordagem a médio e longo prazo, as séries históricas são fundamentais. Neste estudo, as séries 

históricas obtidas no período de 1970-2001 foram utilizadas para contextualizar no tempo o 

fenômeno de inundação que ocorreu em 2008.  
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A presente pesquisa pode ser futuramente aperfeiçoada levando-se em consideração os 

registros históricos de El Niño e La Niña, em comparação com as ocorrências conhecidas de 

inundações em Villahermosa. 

A próxima etapa da pesquisa consistirá em entender a relação espaço-temporal do fenômeno 

de inundação e conseqüentemente propor uma metodologia de alerta para futuras inundações. 

Mediante a disponibilidade de dados, a mesma abordagem pode ser aplicada em outras áreas 

costeiras nos trópicos. 
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