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CONCLUSÕES
Os Modelos Digitais de Elevação, dos produtos ASTER GDEM V2 e TOPODATA, para caracterização de áreas
suscetível a inundação do presente estudo, mostraram que, quanto menor a cota de inundação para calculo,
menor será a diferença de área inundável entre os produtos utilizados, ficando oASTER GDEM V2 sempre com
a maior área para as cotas mais baixas. Quanto aos perímetros inundáveis, a imagem ASTER GDEM V2
apresentou valores muito maiores que os perímetros inundáveis da imagem TOPODATA. Na modelagem de
áreas susceptíveis a inundação, a precisão da geometria do Modelo Digital de Elevação utilizado tem grande
impacto na determinação das áreas alagáveis.
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INTRODUÇÃO

OBJETIVOS

CARACTERIZAÇÃO GERAL DAÁREADE ESTUDO

A utilização de Sistemas de Informação Geográfica (SIG) e Modelos Digitais de Terreno (MDT) permitem um
melhor mapeamento de áreas suscetíveis a enchentes e inundação em comparação ao delineamento manual
dessas áreas utilizando mapas hipsométricos. As novas geotecnologias e produtos orbitais (disponibilizados
gratuitamente) como imagens de Radar SRTM, possibilitam um levantamento mais rápido e detalhado das
bacias hidrográficas. O uso desses produtos agilizam o processo de delimitação de bacias hidrográficas,
provendo uma dinâmica da análise dessas regiões.

O objetivo deste estudo foi o mapeamento da susceptibilidade a inundação de uma área de controle do rio
Piratini (sub-bacia 88), a partir da maior cota registrada e para um Tempo de Retorno de 100 anos, utilizando e
avaliando dois Modelos Digitais de Elevação.

O rio Piratini (Figura 1) está localizado no estado do Rio Grande do Sul (sub-bacia 88), região hidrográfica
Atlântico sul. O comprimento do canal principal é aproximadamente de 133 km.Afoz do rio Piratini é no Canal de
São Gonçalo e o município mais a montante do rio Piratini é o município de Pinheiro Machado. A área da bacia
do rio Piratini 5807,04 km e perímetro de 381,97 km.
Os municípios que possuem parte ou a totalidade de seu território da bacia do rio Piratini são Arroio Grande,
Canguçu, Capão do Leão, Cerrito, Herval, Morro Redondo, Pedras Altas, Pedro Osório, Pinheiro Machado e
Piratini.Abacia hidrográfica formada pelo rio Piratini possui seu extremo norte no município de Piratini, extremo
sul emArroio Grande, extremo leste em Capão do Leão e seu extremo oeste em PedrasAltas.
O rio Piratini esta localizado no bioma do Pampa (Figura 4).Amaior parte do domínio morfológico da bacia do rio
Piratini está sob o embasamento em estilo complexo (oeste e centro da bacia) e a menor parte esta sob domínio
de depósitos sedimentares (leste da bacia). A hipsometria da bacia hidrográfica do rio Piratini (Figuras 2 e 3) é
caracterizada por maiores altitudes na porção norte e noroeste. Pelo MDEASTER GDEM V2, a máxima cota foi
de 498 m e a mínima de três metros, totalizando uma amplitude hipsométrica de 495 m. Pelo MDE TOPODATA,
a máxima cota foi de 501,4 m e a mínima de 0,8 m, com uma amplitude altimétrica de 500,6 m.
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Figura 1. Localização da Bacia do Rio Piratini.

Figura 2.Altimetria e relevo sombreado por TOPODATA.da Bacia do Rio Piratini

Figura 3. porASTER GDEM V2.Altimetria e relevo sombreado da Bacia do Rio Piratini

Figura 4. Bioma, vegetação e hidrografia da Bacia do Rio Piratini.

Figura 5. Domínios morfológicos e hidrografia da Bacia do Rio Piratini.

Figura 6. Mapa das diferentes faixas de declividade da Bacia do Rio Piratini por TOPODATA.

Figura 7. Mapa das diferentes faixas de declividade da Bacia do Rio Piratini porASTER GDEM V2.

Figura 9. Área suscetível a inundação com cota 28,62 metros pelo MDEna Bacia do Rio Piratini ASTER GDEM V2.

Figura 10. Área suscetível a inundação com cota 30,2 metros pelo MDEna Bacia do Rio Piratini TOPODATA.

Figura 8. Área suscetível a inundação com cota 28,62 metros n pelo MDEa Bacia do Rio Piratini TOPODATA.

Figura 11. Área suscetível a inundação com cota 30,2 metros pelo MDEna Bacia do Rio Piratini ASTER GDEM V2.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Nota-se nas Figuras 6 e 7 uma diferença expressiva da declividade nas duas imagens, sendo a TOPODATA
com melhor visualização de drenagem e declividade mais acentuada (na parte oeste e norte do mapa). A
imagem ASTER GDEM mostra uma diversificação da declividade mais acentuada em toda a área, não sendo
possível visualizar as drenagens com o mesmo detalhamento que na imagem TOPODATA.
Na Tabela 2 observa-se em detalhes numéricos o que é mostrado nas Figuras 6 e 7.Aárea total com declividade
de zero a três graus é bem maior na imagem TOPODATA(30,2%) em relação a imagemASTER GDEM (17,9%),
sendo que a imagem ASTER GDEM apresenta áreas maiores com maior declividade do que a imagem
TOPODATA.
Tabela 1. Áreas das faixas de declividade paraASTER GDEM V2 e TOPODATA.

Em relação às áreas suscetíveis a inundação, nota-se que o MDE ASTER GDEM V2 (12,547 km ) obteve uma
área suscetível à inundação 12,38% maior, na maior cota registrada (28,62 m), em relação ao MDE TOPODATA
(11,165 km ). Já o MDE ASTER GDEM (17,85 km ) obteve uma área suscetível à inundação 19,56% maior, na
cota calculada para um TR de 100 anos (30,2 m), em relação ao MDE TOPODATA(14,93 km ).
A análise comparativa entre os modelos de elevação TOPODATA e ASTER GDEM V2 ilustra diferenças
expressivas nas redes de drenagem extraídas. Assim, sua análise por parte do usuário ao aplicar esses
modelos, requer criticidade, além da utilização de fonte complementar de dados para verificar a acurácia dos
resultados. Houve um ganho significativo no detalhamento da rede de drenagem no modelo com pixel de 30 m,
sendo que o modelo TOPODATAse mostrou mais acurado.
Tabela 2. Área das faixas de cota, observada e calculada para um tempo de retorno de 100 anos.

2

2 2

2


