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RESUMO - Este trabalho consistiu na identificação de sub-bacias críticas em relação aos cenários: 

geração de escoamento superficial e susceptibilidade à ocorrência de enchentes na Bacia do Rio 

Piranga. Fez-se uso do método de avaliação multicritérios a partir de parâmetros fisiográficos e 

hidrológicos obtidos por meio do MDE e dos mapas de tipos de solos e ocupação agrícola.  Foram 

utilizados os SIG ArcGIS para o processamento e obtenção dos parâmetros e Idrisi para a realização 

das análises. As sub-bacias críticas encontradas em ambos os cenários estão situadas principalmente 

no médio e baixo Rio Piranga. A ocupação agrícola do solo associada à sua tipologia colaborou 

predominantemente com a coincidência das áreas críticas em relação aos cenários propostos. 

Aparentemente, o grau de interferência dos parâmetros fisiográficos foi minimizado em relação à 

ocupação da bacia. Os resultados corroboram a necessidade de elaboração de políticas públicas de 

ocupação e manejo do solo com vistas ao favorecimento das condições de infiltração nessas áreas. 

ABSTRACT - The goal of this paper was to identify critical watersheds under the perspective of 

two scenarios: the capacity of runoff generation and the susceptibility of flooding in the Basin Area 

of the Piranga River. We have applied the Multi-Criteria Evaluation method, using the watersheds 

physiographic and hydrologic parameters, obtained through DEM, soil map and agriculture 

occupation map. SIG ArcGIS and Idrisi were used, the first employed to data processing and 

parameters estimation; the other one to perform multi-criteria evaluation. For both scenarios, the 

critical watersheds found were located in middle and low region of Piranga’s River basin. 

Agriculture occupation and soil types associated have played an important role in this coincidence. 

Apparently the interference of the physiographic parameters has been reduced if compared with 

watershed occupation. Results confirmed the need to create and implant land use and occupation 

public policies aiming to improve infiltration conditions at these areas. 
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1 INTRODUÇÃO 

Nos últimos anos, a demanda por instrumentos de suporte à gestão dos recursos hídricos vem 

aumentando substancialmente devido à frequente ocorrência de enchentes e inundações que 

assolam os municípios. As causas desses fenômenos advêm de uma cultura histórica de utilização 

inadequada de recursos ambientais, destacando-se o uso do solo e os cultivos agrícolas, além da 

ocupação acelerada e desordenada no processo de urbanização, o que potencializa os processos de 

erosão e impermeabilização. 

Uma das premissas do Sistema Nacional de Recursos Hídricos é que o gerenciamento dos 

recursos hídricos deve ser feito de forma integrada, tendo como unidade de gestão a bacia 

hidrográfica e deve compreender também o solo e a cobertura vegetal. Os instrumentos que dão 

suporte à gestão consistem em técnicas e estudos de quantificação, enquadramento, prevenção e 

controle de eventos extremos e conservação de bacias hidrográficas, que se utilizam de um conjunto 

comum de informações derivadas da respectiva bacia (Ribeiro et. al, 2003). Neste contexto destaca-

se o uso de SIG como ferramentas de alto desempenho quanto à integração de bancos de dados e 

análises complexas de informações espaciais. Através destes sistemas pode-se, por exemplo, gerar e 

manipular os modelos numéricos de terreno tais como os MDE, importantes nos estudos 

hidrológicos no que se refere à obtenção de características físicas das bacias de drenagem. Tais 

informações sobre a topografia têm influência direta sobre o escoamento superficial e subterrâneo 

de água e, por conseguinte, o potencial de erosão e a umidade do solo, afetando suas características 

físicas e químicas (Hutchinson, 1996). 

A eficiência do SIG como ferramenta analítica aliada à sua capacidade de incorporação de 

técnicas de suporte à decisão como avaliação multicritérios caracteriza-o como instrumento de 

investigação, monitoramento e gestão de riscos naturais, além de vários outros estudos 

geoambientais. Segundo Fernández e Lutz (2010), a análise multicritério fornece técnicas para o 

estudo de problemas complexos, que frequentemente envolvem critérios e dados imensuráveis. Para 

Almeida e Costa (2003), a definição para “análise multicritério” incorpora um conjunto de 

processos e métodos aplicados para auxiliar ou apoiar a tomada de decisão, dada uma 

multiplicidade de critérios, estabelecendo relação de preferências entre as alternativas pré-avaliadas.  

O objetivo deste estudo foi empregar o método de avaliação multicritérios para determinar, na 

Bacia Hidrográfica do Rio Piranga, as sub-bacias mais susceptíveis à ocorrência de enchentes e 

também aquelas que têm maior potencial de geração de escoamento superficial. As análises foram 

realizadas a partir de parâmetros definidos pelas características fisiográficas e do número da curva 

de cada sub-bacia com área de contribuição superior a 45 km2. 
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2 MÉTODOS 

O método proposto foi organizado conforme ilustração apresentada na figura 1. Nela pode-se 

verificar os dados necessários na etapa de entrada assim como os processos requisitados nas etapas 

de processamento e análise. Como resultado da avaliação multicritérios espera-se obter um Modelo 

Digital de Adequabilidade (MDA), uma imagem cuja superfície é contínua, formada por valores 

que representam certa adequabilidade considerando os critérios em análise. 

 

 
Figura 1 – Fluxograma de processos do método proposto. 

 

2.1 Recursos de software 

Quanto aos recursos de software necessários para realização das análises, utilizou-se os SIG 

ArcGIS (ESRI, 1997) e Idrisi (Clark Labs, 2006). O primeiro como ferramenta para preparação da 

base de dados e o segundo para aplicação do método de avaliação multicritérios. Os resultados 

foram compatibilizados com o ArcGIS/ArcMap para produção de imagens ilustrativas das molduras 

finais. 

 

2.2 Caracterização da área de estudo 

O Rio Piranga nasce na Serra das Vertentes, no encontro das Serras da Mantiqueira e do 

Espinhaço, no município de Ressaquinha, e sua foz situa-se na confluência com o Rio do Carmo, 

formando o Rio Doce, no município de Santa Cruz do Escalvado (figura 2). Possui uma extensão de 

245,36 km e área de drenagem de aproximadamente 6.607,36 km2. Os principais afluentes do Rio 

Piranga são os rios São Bernardo, Xopotó, Turvo Limpo e Oratórios. 
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A bacia do Rio Piranga é caracterizada pela Floresta Tropical Atlântica Subperenifólia, e se 

encontra atualmente com poucas áreas remanescentes preservadas. O desmatamento com vistas ao 

aproveitamento da terra para cultura agrícola reduziu consideravelmente a cobertura florestal 

originária (MARCHI et. al., 2005).  

De acordo com o Mapa de Cobertura Vegetal dos Biomas Brasileiros (MMA, 2006), a área 

em estudo contava com pouco mais de 50.770 hectares de área agricultada. Cerca de 60,48% da 

área da unidade é ocupada pela pecuária, ao passo que 30,17% são ocupados por Floresta Estacional 

Semidecidual. Seus principais problemas são a poluição, a redução da recarga do lençol freático, os 

problemas de drenagem das estradas rurais, o extrativismo ambiental feito através do 

desmatamento, da produção de carvão, da extração de pedra e areia, o uso inadequado dos recursos 

naturais, a fiscalização ineficiente, a falta de mobilização da população e o desestímulo dos 

produtores rurais em relação ao cuidado com o meio ambiente (IGAM, 2007). 

Na área em estudo predominam os tipos de erosão laminar, sulcos e voçorocas, sendo os 

trechos mais críticos localizados ao norte da cidade de Viçosa, nas cabeceiras do Rio Turvo Limpo 

e a sudeste da cidade de Alto Rio Doce. As colinas convexo-côncavas com vertentes ravinadas e 

escoamento concentrado favorecem o surgimento de sulcos e erosão laminar (IGAM, 2007). 

Aparentemente, a susceptibilidade à erosão aliada ao tipo de uso e cobertura dos solos são os 

grandes responsáveis pela taxa de produção de sedimentos na bacia. Estas contribuem com o 

contínuo processo de assoreamento dos cursos d’água, comprometendo a capacidade de 

armazenamento de água dos reservatórios em operação e agravando os eventos de cheias na bacia 

hidrográfica. 
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Figura 2 – Localização da Bacia Hidrográfica do Rio Piranga 

 

2.3 Obtenção do Modelo Digital de Elevação (MDE) 

Para a geração do MDE foram necessários os planos de informação referentes à hidrografia e 

à altimetria, esta última discriminada em pontos cotados e curvas de nível, obtidas através das cartas 

topográficas vetoriais do mapeamento sistemático disponibilizadas pelo Instituo Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE). A escala dos mapas digitais é de 1:50.000, cujas cartas altimétricas 

apresentam equidistância vertical de 20 m. 

Em seguida foi necessário realizar o pré-processamento dos dados digitais obtidos, com a 

verificação da consistência de toda a base de dados. As curvas de nível, quando apresentaram 

inconsistências, foram ajustadas manualmente de acordo com a hidrografia mapeada. Esta última, 

por sua vez, foi orientada no sentido da direção de escoamento. 

De posse dos dados necessários, pôde-se gerar o MDE com resolução de 15 x 15 m, através 

do módulo TOPOGRID disponível no software Arc/INFO. Sabendo-se que o MDE trata-se de uma 

superfície produzida por interpolação a partir de informações de altitude disponíveis em 

determinados locais estrategicamente levantados para melhor caracterizar a topografia local; e ainda 

que esta é realizada por um estimador, consequentemente a incerteza é inerente aos valores 

estimados, assim, o produto gerado pode apresentar tanto super quanto subestimativas. Ao se tratar 

da dinâmica dos processos relacionados ao escoamento superficial, as subestimativas são as mais 

problemáticas. Elas são observadas nos MDE como depressões espúrias, as quais são células cuja 

circunvizinhança apresenta valores de elevação superiores ao seu, o que impede o fluxo do 

escoamento superficial ao longo do seu percurso. Diante disso, procedeu-se a eliminação destas, 

permitindo a obtenção de um MDE isento de depressões espúrias. 

 

2.4 Determinação de parâmetros fisiográficos 

Devido à sua extensão, a área de estudo foi dividida em 47 sub-bacias (Figura 3) com objetivo 

de extrair parâmetros fisiográficos e hidrológicos de cada. O critério adotado para a delimitação foi 

a obtenção de unidades hidrográficas com áreas iguais ou superiores a 45 km². Tal critério foi 

assumido a fim de se evitar a formação de sub-bacias de dimensões muito pequenas, tendo-se em 

vista que a escala do mapa de uso e ocupação do solo é de 1:250.000. Nessa escala, caso houvessem 

unidades com áreas demasiadamente reduzidas, poderia ocorrer um único tipo de uso do solo em 

uma dada sub-bacia, o que, provavelmente, prejudicaria a análise. No entanto, ao determinar 

automaticamente as áreas de captação, algumas interbacias com áreas inferiores a este limiar foram 

produzidas. 
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Figura 3 – Divisão da Bacia Hidrográfica do Rio Piranga em sub-bacias. 

 

A partir da delimitação das áreas das sub-bacias, diferentes características físicas de interesse 

puderam ser obtidas. Para cada sub-bacia, foram obtidos os parâmetros área, perímetro, fator de 

forma, coeficiente de compacidade, densidade de drenagem, índice de sinuosidade, declividade 

média e área de contribuição. 

 

2.4.1 Fator de Forma (Kf) 

Este índice relaciona a forma da bacia com a de um retângulo, sendo expresso como a razão 

entre a largura média da bacia e o comprimento axial da mesma. O comprimento axial é a distância 

retilínea entre a foz da bacia até seu ponto mais remoto, conforme as curvas do rio principal. De 

acordo com Vilella e Mattos (1975), uma bacia com um fator de forma baixo é menos sujeita a 

enchentes que outra de mesmas dimensões, porém com fator de forma maior. 

O fator de forma foi determinado utilizando-se a equação 1. 

 

Kf = A/L2 (1) 

 

onde Kf = fator de forma; A = área de drenagem e L = comprimento axial da bacia 
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2.4.2 Coeficiente de Compacidade (Kc) 

É a relação entre o perímetro da bacia e a circunferência de um círculo de área igual a da 

respectiva bacia (CARDOSO et al., 2006). Assim como o fator de forma, este coeficiente também 

varia com a forma da bacia, representando o grau de regularidade da mesma. Quanto mais próximo 

de 1 for seu valor, indicando formato próximo do circular, maior a susceptibilidade a picos de 

enchentes elevados. Pode ser calculado pela equação 2. 

 

Kc = 0,2821* (P/A1/2) (2) 

 

onde P se refere ao perímetro da bacia. 

 

2.4.3 Densidade de Drenagem (Dd) 

Fornece uma indicação da eficiência da drenagem na bacia, sendo expresso pela relação entre 

a soma dos comprimentos de todos os canais de escoamento e a área da bacia hidrográfica (equação 

3). Quanto maior o seu valor, maior é a capacidade de drenagem da bacia, menor o tempo de 

concentração e, consequentemente, maiores serão os picos dos hidrogramas na foz. Segundo França 

(1968), pode ser classificada em: baixa (baixa (< 1,5), média (1,5 a 2,5) e alta (> 2,5). 

 

Dd = Lt/A (3) 

 

onde Lt é o comprimento total da rede de drenagem. 

 

2.4.4 Índice de Sinuosidade (Is) 

Estabelecida pela equação 4, é a relação entre o comprimento do canal principal e a distância 

vetorial entre os seus extremos (ALVES; CASTRO, 2003). Pode ser considerado um fator 

controlador da velocidade de escoamento, sendo que valores próximos a 1 indicam tendência dos 

cursos de água a serem retilíneos, o que provoca altas velocidades.  Por outro lado, tendem a ser 

mais tortuosos à medida que o valor se afasta da unidade, o que implica em menor velocidade de 

deflúvio. 

 

Is = l/Dv  (4) 

 

onde l é o comprimento do canal principal e Dv a distância vetorial. 
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2.4.5 Declividade média 

O mapa de declividade foi derivado do MDE e seus valores foram calculados em 

porcentagem. Através de análise espacial com uso de operador zonal de forma a combinar as áreas 

das sub-bacias com a informação de declividade e, ao aplicar a função estatística para cálculo da 

média, foi possível a identificação da declividade média em cada sub-bacia. 

Áreas com altas declividades implicam em maiores velocidades de escoamento superficial, o 

que contribui para enchentes à jusante da bacia. Em contrapartida, locais pouco declivosos são 

susceptíveis ao acúmulo do fluxo, que acontece devido às menores velocidades associadas ao 

deflúvio, favorecendo a ocorrência de enchentes. 

 

2.4.6 Área de Contribuição 

Para o cálculo da área de contribuição, utilizou-se o método da transferência de fluxo para 

uma única célula, onde a determinação da área drenada, para cada célula da imagem, é estabelecida 

em função da declividade. Assim, através da acumulação do fluxo foi possível extrair qual o maior 

número em cada sub-bacia, ou seja, o valor do pixel correspondente a sua foz. Como a resolução 

espacial das imagens geradas consideraram o pixel com dimensões de 15 x 15 metros, a área de 

contribuição pôde ser determinada multiplicando-se o número de pixels pela área do mesmo. Esse 

fator tem relação direta com o fluxo gerado pela bacia hidrográfica, visto que quanto maior for a 

área drenada pela bacia, maior também será a vazão na foz. 

 

2.5 Determinação do número da curva 

O Método do Número da Curva (SCS, 1972), proposto pelo Soil Conservation Service, 

permite determinar a capacidade de armazenamento do solo em função do grupo de solo (A, B, C 

ou D), da umidade antecedente e da ocupação agrícola do solo, conforme equação (5). 

 

S = 25400/CN – 254 (5) 

 

onde S é a capacidade de armazenamento e CN o número da curva. 

 

O parâmetro CN pode variar entre 1 e 100 e depende do tipo, das condições de ocupação 

agrícola e umidade do solo no período que antecede a determinado evento de precipitação. 
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Pequenos valores indicam alta permeabilidade e pouco escoamento superficial. Por outro lado, à 

medida que o CN aumenta, maior o grau de impermeabilização. 

 

2.5.1 Classificação dos solos quanto à infiltrabilidade 

O mapa de solos da Bacia do Rio Piranga, segundo levantamento de Fernandes Filho et al. 

(2010), apresentou a ocorrência de três grandes grupos de solos, conforme ilustrado na figura 4. 

 

 
Figura 4 – Tipos de solo na Bacia do Rio Piranga - adaptado de Fernandes Filho et al. (2010). 

 

Com relação aos tipos de solo, o SCS distingue quatro grupos hidrológicos de solos, que 

variam desde areias com grande capacidade de infiltração a solos argilosos com capacidade de 

infiltração extremamente baixa. Para os tipos de solo identificados na área de estudo, os quais 

sejam: argissolo, cambissolo e latossolo, adotou-se taxas de infiltração de 12, 20 e 40 mm/h, 

respectivamente. Dessa forma, pôde-se enquadrar os grupos de acordo com as faixas sugeridas pelo 

SCS (1972), cujos valores são apresentados na tabela 1. 
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Tabela 1 – Classificação dos solos de acordo com o Soil Conservation Service (1972) 

Grupos de solo definidos pelo SCS 

Taxa de Infiltração (mm/h) > 127,0 20,3 - 127,0 5,1 - 20,3 < 5,1 

Classe de Solo A B C D 

 

A maior parte dos solos da bacia do Rio Piranga foi classificada como tipo B e apenas uma 

menor fração enquadrou-se na classe C (Figura 5). Isso permite inferir que, em geral, a área em 

estudo apresenta um grau de infiltrabilidade moderado a baixo. 

 
Figura 5 – Classificação dos solos de acordo com a SCS (1972). 

 

2.5.2 Obtenção dos valores de CN 

Segundo Pruski (2008), ao se conhecer a precipitação incidente na área, pode-se obter o CN, a 

partir de tabelas, para cada condição de superfície e tipo de solo. Como as sub-bacias estudadas 

apresentam diversos tipos de solo e de usos do solo, foi necessário obter um valor de CN ponderado 

para cada uma. Para isso procedeu-se a identificação das porcentagens referentes às áreas 

homogêneas quanto ao solo e à ocupação do solo para cada sub-bacia. Para caracterização da 

ocupação do solo utilizou-se o Mapa de Cobertura Vegetal dos Biomas Brasileiros (MMA, 2006) 

recortado para a região do Rio Piranga (figura 6). 
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Através da sobreposição do mapa de solos, reclassificado em relação à infiltrabilidade, e das 

sub-bacias, foi realizado o cruzamento de informações e obteve-se a porcentagem de área dos tipos 

de solo em cada uma. O mesmo foi feito para a extração da porcentagem de área dos tipos de 

ocupação do solo e cobertura vegetal. 

 

Figura 6 – Mapa de ocupação agrícola do solo obtido do Mapa de Cobertura Vegetal dos Biomas Brasileiros recortado 

na porção da Bacia do Rio Piranga (MMA, 2006). 

 

Quanto à umidade antecedente dos solos, que é caracterizada pela precipitação ocorrida nos 

cinco dias que antecedem à chuva crítica, adotou-se a condição AMC II. Esta se refere a um solo 

próximo à capacidade de campo. Para obtenção dos CN ponderados foi utilizado o software IPHS1, 

desenvolvido por Tucci et al.(1989). Este é um Sistema de Simulação Hidrológica capaz de realizar 

análises complexas, além de oferecer um módulo que facilita o cálculo do CN ponderado. Nele, o 

valor do número da curva é retornado a partir da informação sobre a umidade antecedente do solo e 

das porcentagens de área de cada tipo e ocupação agrícola do solo. 

 

2.6 Avaliação Multicritérios 

Uma vantagem da abordagem de análise de informações espaciais através do método de 

avaliação multicritérios é a possibilidade de investigar a configuração de cenários, apresentados na 

forma de Modelos Digitais de Adequabilidade (representam a variação espacial de adequabilidade 

de determinado cenário modelado conforme contexto explorado na análise). Esses cenários são 
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então especificados prioritariamente em função de critérios, que, por si só, são mais ou menos 

adequados à configuração proposta. Para os cenários propostos de identificação das sub-bacias 

críticas quanto à geração de escoamento superficial e à susceptibilidade à ocorrência de enchentes, 

os critérios selecionados foram: área de contribuição, número da curva, declividade média, índice 

de sinuosidade, fator de forma, coeficiente de compacidade e densidade de drenagem. 

Para proceder à avaliação multicritérios, uma vez que os tenha definidos (tabela 2), é 

necessário que seus valores estejam escalonados em uma mesma faixa de variação, com intuito de 

viabilizar sua comparação sem, contudo, perder a integridade da operação. Para isso, utilizou-se o 

processo de reclassificação de valores de atributos dos critérios selecionados. Cada parâmetro teve 

seus valores reclassificados em três faixas, sendo de alta, média ou baixa propensão a enchentes 

e/ou geração de escoamento superficial. A cada intervalo foi atribuído um valor de adequabilidade. 

O critério adotado para a divisão dos valores em faixas baseou-se em dados da literatura e no 

conhecimento técnico dos pesquisadores. 

 

Tabela 2 – Valores de adequabilidade atribuídos aos fatores. 

Fator 
Adequabilidade 

Baixa (100) Média (180) Alta (255) 

Área de Contribuição (km²) < 300 300 - 800 > 800 

Número da Curva 60 - 67 67 - 74 74 - 80 

Declividade Média (%) 20 - 24 24 - 27 27 - 32 

Índice de Sinuosidade > 2 1,5 - 2 1 - 1,5 

Fator de Forma < 0,3 0,3 - 0,7 0,7 - 1,3 

Coeficiente de Compacidade 1 - 1,5 1,5 - 1,75 1,75 - 2,15 

Densidade de Drenagem (km/km²) < 1,5 1,5 - 2,5 > 2,5 

 

Contando com os critérios compatibilizados à comparação, a estratégia seguinte foi o 

estabelecimento do grau de importância relativa de cada um na análise.  Para isso, a técnica de 

comparação pelo Processo Analítico Hierárquico (Analytical Hierarchy Process - AHP), proposto 

por Saaty (1980), permitiu estabelecer pesos a cada fator segundo sua relevância. O método AHP 

empregado utiliza a comparação par a par entre fatores, por atribuição de valores que representam a 

sua importância relativa em uma escala contínua. Os pesos são obtidos pela determinação do 

autovetor da matriz quadrada recíproca resultante da matriz diagonal de comparação entre os 

fatores. A coerência do processo é verificada pela determinação de um coeficiente chamado razão 

de consistência pelo qual se avalia a ponderação (Eastman, 2006). 
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2.6.1 Cenário 1: geração de escoamento superficial 

Para a identificação das sub-bacias críticas quanto à geração de escoamento superficial 

utilizou-se como fatores a declividade média, o número da curva, a sinuosidade e a densidade de 

drenagem, sendo que os dois primeiros receberam pesos maiores e equivalentes. Os pesos de tais 

fatores, obtidos pelo método AHP, são apresentados na tabela 3. 

 

Tabela 3 – Pesos obtidos através do método AHP (Analytical Hierarchy Process) 

 

 

 

 

 

 

A razão de consistência obtida para os pesos atribuídos foi de 0,02, demonstrando coerência 

das relações de importância consideradas na análise. Segundo Carvalho e Riedel (2005), quanto 

mais próxima de zero a razão de consistência, maior a coerência. 

Segundo Pruski (2006), o relevo é o principal agente que controla o escoamento superficial, e 

entre os fatores relacionados à topografia, a declividade é, na maioria das vezes, o mais importante 

na evolução do processo erosivo. O peso do CN, tão importante quanto a declividade, é justificado 

pelo fato deste parâmetro levar em consideração os tipos de solo e ocupação do solo, que têm 

relação direta com a permeabilidade e a taxa de infiltração, sendo determinantes para o volume de 

escoamento gerado. A densidade de drenagem e o índice de sinuosidade receberam baixos pesos 

pois apresentam menor influência uma vez que dependem da escala de mapeamento. 

 

2.6.2 Cenário 2: susceptibilidade à ocorrência de enchentes 

Com intuito de identificar as sub-bacias susceptíveis à ocorrência de enchentes utilizou-se 

como fatores, em ordem decrescente de importância, área de contribuição, número da curva, 

declividade média, fator de forma, coeficiente de compacidade e densidade de drenagem. É 

importante destacar que, devido à mudança de contexto, a adequabilidade do fator declividade 

média foi invertido (tabela 4).  

 

 

 

 

Critério Peso 

Declividade Média 0,3899 

CN 0,3899 

Densidade de Drenagem 0,1524 

Índice de Sinuosidade 0,0679 
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Tabela 4 – Pesos obtidos através do método AHP (Analytical Hierarchy Process). 

 

 

A razão de consistência obtida foi de 0,04, o que também demonstra coerência das relações de 

importância. Os três primeiros critérios são significativamente mais importantes que os outros, pois 

levam em consideração aspectos como acúmulo de fluxo, permeabilidade e características do 

relevo. O maior peso foi atribuído à área de contribuição, pois se entende que a área drenada pela 

bacia é fator determinante para a ocorrência de enchentes, já que está diretamente relacionada com 

o fluxo acumulado. Os fatores CN e declividade média receberam pesos próximos, em virtude de 

ambos estarem relacionados mais fortemente com a velocidade do escoamento superficial. Os 

demais parâmetros receberam pesos menos significativos. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os parâmetros de cada sub-bacia da área em estudo puderam ser obtidos a partir do MDE, do 

mapa de solos e do mapa de uso e ocupação do solo. Para fornecer ordem de grandeza acerca dos 

parâmetros, seus intervalos de valores considerando-se as 47 unidades hidrográficas, estão dispostos 

na tabela 5.  

 

Tabela 5 – Variação dos parâmetros considerados na análise. 

Parâmetro Limite inferior Limite superior 

Área de contribuição (km²) 90,72 6.607,36 

Coeficiente de Compacidade 1,19 2,13 

Declividade Média (%) 20,82 31,82 

Densidade de Drenagem (km/km²) 1,91 2,93 

Fator de Forma 0,16 1,2 

Índice de Sinuosidade 1,32 3,84 

Número da Curva 60,09 80,36 

 

Critério Peso 

Área de Contribuição 0,4131 

CN 0,2356 

Declividade Média 0,1812 

Fator de Forma 0,0683 

Coeficiente de Compacidade 0,0683 

Densidade de Drenagem 0,0333 
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3.1 Sub-bacias geradoras de escoamento superficial 

Fundamentado na avaliação multicritérios obteve-se o mapa apresentado na figura 7, que 

representa a adequabilidade de cada sub-bacia a gerar escoamento superficial. A princípio, 

esperava-se que as unidades hidrográficas localizadas na cabeceira fossem as principais geradoras 

de escoamento superficial, tendo em vista que, geralmente, essas áreas são bastante declivosas e 

seus cursos d’água têm menor sinuosidade. Porém, de acordo com os resultados encontrados, essas 

não foram as principais causadoras de enchentes. Aparentemente, isso pode ser explicado pela 

maior presença de florestas nessas regiões (menor CN) e também por apresentarem declividades 

médias menores do que nas porções central e norte da bacia. 

 

 
Figura 7 – Níveis de criticidade quanto a geração de escoamento superficial. 

 

As sub-bacias que apresentaram maior criticidade estão localizadas na região do Baixo Rio 

Piranga, possivelmente reflexo do alto grau de intervenção e degradação por parte homem nessas 

áreas, o que é evidenciado pela predominância de pastagens em precárias condições de 

conservação. Além disso, verificou-se que nessa região a declividade média apresentou valores 

superiores em comparação ao restante da área. A combinação desses dois fatores resultou em locais 

de baixa permeabilidade e alto declive, características essas que são condicionantes para a geração 

de deflúvio. 
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3.2 Sub-bacias críticas quanto a enchentes 

Ao se utilizar os fatores área de contribuição, número da curva, declividade média, fator de 

forma, coeficiente de compacidade e densidade de drenagem, obteve-se o mapa de susceptibilidade 

a ocorrência de enchentes em níveis de adequabilidade (figura 8). Constatou-se que a maioria das 

sub-bacias com alta propensão a enchentes localiza-se na região do médio e baixo Rio Piranga. Essa 

configuração se deve, provavelmente, ao maior acúmulo de fluxo nessas unidades e aos elevados 

valores de número da curva, que, aliados à declividade, foram de maior importância na análise. 

Vale ressaltar que a declividade média nessa porção geográfica desempenhou papel recíproco ao 

contexto de geração de escoamento superficial, portanto, com maior adequabilidade associada aos 

menores valores. 

 

 
Figura 8 – Níveis de criticidade quanto a ocorrência de enchentes. 

 

A sub-bacia que apresentou maior criticidade foi identificada na região do médio Rio Piranga, 

provavelmente em razão de receber um grande fluxo das unidades hidrográficas à montante, 

somado à influência do seu fator de forma, coeficiente de compacidade e área de drenagem, que 

revelaram-se críticos. 

As regiões de cabeceira não apresentaram criticidade relevante, principalmente porque não 

recebem contribuição de outras unidades hidrográficas. Além disso, seus valores de CN foram os 

mais baixos da área em estudo, devido, principalmente, ao maior grau de preservação. 
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4 CONCLUSÃO 

As sub-bacias críticas quanto à ocorrência de enchentes concentraram-se principalmente nas 

áreas situadas no médio e baixo Rio Piranga. Os fatores preponderantes para isso foram, em ordem 

de importância, a área de contribuição, a ocupação do solo e os tipos de solos. Em relação às 

unidades hidrográficas potenciais geradoras de escoamento, os criterios mais importantes foram o 

número da curva e a declividade média. A distribuição espacial dos mesmos revelou que a porção 

do baixo Rio Piranga é mais propensa ao fenômeno. 

Constatou-se que a porção do baixo Rio Piranga apresentou adequabilidade elevada em 

ambos os cenários avaliados, tanto à geração de escoamento superfical quanto à ocorrência de 

enchentes. Assim sendo, esta é uma região naturalmente crítica sob a perspectiva de fragilidade aos 

fenômenos hidrológicos e ambientais, além de sê-la também à atividade antropogênica. 

Apesar do método não ter sido validado por experimentação, os resultados encontrados 

condizem com a realidade observada, o que fornece subsídios a recomendar seu emprego em outras 

situações. Provavelmente o método pode ser aperfeiçoado através do uso de superfícies contínuas 

nas análises, portanto trabalhos futuros devem se orientar nesse sentido. 

Por fim, devido à diversidade de escalas dos produtos digitais empregados na análise faz-se 

necessário explicitar que os resultados obtidos estão associados à escala de 1:500.000, referente a 

menor delas. 
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