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RESUMO: Com a evolução tecnológica e disponibilização de meios técnicos e métodos cada 

vez mais eficazes para a coleta, processamento e análise de imagens. Graças a tal evolução o 

uso de técnicas de sensoriamento remoto e processamento digital de imagens tornam-se um 

importante veículo para substanciar e expandir as informações geológicas de campo em prol 

da sociedade. Mapas geotécnicos têm sido utilizados como base importante de definição usual 

da ocupação de solo. Eles são adequados para o planejamento da ocupação urbano, em 

planos diretores ou em loteamentos, e mesmo da ocupação rural. Usam-se, nesses casos, 

escalas 1:25.000 a 1:100.000. A carta de risco permite a divisão em áreas com as seguintes 

recomendações: a) Adotar procedimentos rotineiros para a construção de tipo e de porte 

similares aos das construções vizinhas; b) Consultar um especialista; c) Não construir. A 

gestão e o combate ao risco à inundação acontecem através da utilização de medidas de 

controle da inundação que visam tornar mínimo o risco das populações que estão expostas, 

diminuindo os prejuízos causados. Essas medidas são fundamentais para a avaliação, controle 

e gestão dos impactos causados pelas inundações dentro das cidades. O município de Itaituba 

é detentor de uma área geográfica de 62.042,302 km2 e uma população aproximada de 98.446 

habitantes (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, 2010), localiza-se na 

mesorregião do sudoeste paraense e na microrregião de Itaituba. Limita-se com os municípios 

de Aveiro, Altamira, Rurópolis, Novo Progresso, Trairão e Jacareacanga. Foi constatado que 

existem aproximadamente 12% da região com alta suscetibilidade a inundação associado 

principalmente a planície de inundação dos rios Tapajós, Itapecuruzinho, Itapacurá e igarapés 

Pagão, Oriundo, Capituã, Jacaré e Batu. A partir de dados obtidos por imagens de satélite 

podemos ter a geração dos mapas de atributo serviu como base para o mapa final de 

susceptibilidade a inundação da área de ocupação antrópica do município próximo a sede 

municipal de Itaituba, onde os fatores utilizados foram a pedogênese, litologia, geomorfologia, 

vegetação local e declividade. A partir da combinação de todos os fatores demostrados 

anteriormente, com todos os seus pesos obteve-se 5 categorias de vulnerabilidade muito baixa, 

baixa, média, alta e muito alta. A planície de inundação sazonalmente será atingida pela cheia 

do rio Tapajós, partindo de tal ponto de vista a sede municipal tem um grande problema, haja 

visto que a mesma está localizada e uma área de maior susceptibilidade. A susceptibilidade 

aos processos de dinâmica fluvial ocorre com mais frequência no curso das bacias. A 

existência de solos mal drenados e sedimentos inconsolidados, associados à declividade 

inferior a 5%, torna a porção do baixo e médio curso susceptível a inundações. A área que 

apresenta alta susceptibilidade à inundação se dá através da associação dos atributos que 

foram avaliados na área: declividade de baixo grau, planície de inundação do rio Tapajós, e 

disponibilidade de vegetação irão influencia na perda direta do solo, proporcionando o 

assoreamento do rio e gradativamente aumentando a área de susceptibilidade. 
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