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RESUMO 

Os desastres naturais ocasionados por fenômenos de inundação e alagamentos 
são os mais comuns no território brasileiro, causando impactos sociais e 
ambientais. Os mapeamentos das áreas suscetíveis à inundação podem auxiliar 
no planejamento urbano, pois permitem orientar a expansão urbana, frente à 
natural predisposição dos terrenos desenvolverem processos de inundação. O 
uso do geoprocessamento tem sido cada vez mais utilizado na gestão ambiental, 
por se tratar de uma ferramenta que possibilita agilizar levantamentos de dados, 
mapeamentos e análises ambientais. Nesse sentindo, o presente trabalho tem 
como objetivo elaborar um mapeamento da suscetibilidade à inundação na Bacia 
Hidrográfico do Ribeirão do Enxofre (BHRE), utilizando ferramentas de 
geoprocessamento. O município de Piracicaba apresenta um histórico de 
eventos de inundações em diversos pontos desde 1970. Foram integrados 
quatro mapas temáticos: a) altitude; b) padrões de relevo; c) altura acima da 
drenagem mais próxima (Height Above the Nearest Drainage – HAND, em 
inglês) e; d) caracterização morfométrica por sub-bacia, utilizando como 
referência básica o documento “Nota Técnica para Elaboração de Modelagens 
de Inundação do CPRM”. Para a elaboração das bases cartográficas dos mapas, 
foram vetorizadas informações altimétricas e planimétricas de cartas 
topográficas do Instituto Geográfico e Cartográfico do Estado de São Paulo - 
IGC. Os procedimentos foram realizados utilizando o software ArcGIS 10.5. O 
método adotado para a elaboração do mapeamento da suscetibilidade à 
inundação da BHRE foi a Análise Hierárquica de Processos (AHP). As altitudes 
BHRE variaram entre 467,25m e 596,76m. Os relevos encontrados na área de 
estudo foram:  planícies de inundação, terraços fluviais, colinas e morrotes. De 
acordo com a cota HAND, 17,85% da área BHRE, foi classificada com alta 
suscetibilidade à inundação. As variáveis morfométricas obtidas indicaram que 
as sub-bacias possuem características físicas que influenciam na propensão dos 
processos de inundação. Com relação ao método AHP, a ordem de importância 
dos critérios foi: HAND, padrões de relevo, altimetria e morfometria, 
respectivamente.  As áreas com maior suscetibilidade corresponderam 18,83% 
da área BHRE, coincidindo com as áreas de baixas altitudes, em relevos planos 
próximas ao Ribeirão do Enxofre e seus afluentes. As áreas de média 
suscetibilidade corresponderam 73,07% da área da bacia e essas localidades 
estão próximas aos cursos d’água, em médias altitudes e em relevos suave-
ondulado e ondulado. Já as áreas de baixa suscetibilidade corresponderam 
7,88% e representam as regiões de altitudes mais elevadas. Os fatores naturais 
da BH relacionados à geomorfologia, pedologia, altimetria, proximidade da rede 
de drenagem e a forma, demonstraram ser elementos indicadores da 
predisposição dos terrenos a ocorrência de inundação.  

Palavras- chave: Desastres naturais; Cartas geotécnicas; AHP; Planejamento 
urbano.  

  

 

  



 
 

ABSTRACT 

Natural disasters caused by flooding phenomena are the most common in 
Brazilian territory, causing social and environmental impacts. The mapping of 
areas susceptible to flooding can help in urban planning, as they allow orienting 
urban expansion, given the natural predisposition of land to develop flooding 
processes. The use of geoprocessing has been increasingly used in 
environmental management, as it is a tool that makes it possible to speed up data 
collection, mapping and environmental analysis. In this sense, the present work 
aims to develop a mapping of the susceptibility to flooding in the Ribeirão do 
Enxofre Hydrographic Basin (BHRE), using geoprocessing tools. The 
municipality of Piracicaba has a history of flooding events at different points since 
1970. Four thematic maps were integrated: a) altitude; b) relief patterns; c) height 
above the nearest drainage (Height Above the Nearest Drainage – HAND) and; 
d) morphometric characterization by sub-basin, using the document “Technical 
Note for Elaboration of CPRM Flood Modeling” as a basic reference. For the 
elaboration of the cartographic bases of the maps, altimetric and planimetric 
information of topographical maps of the Geographical and Cartographic Institute 
of the State of São Paulo - IGC were vectorized. The procedures were performed 
using ArcGIS 10.5 software. The method adopted for the elaboration of the 
mapping of the susceptibility to flooding of the BHRE was the Hierarchical 
Analysis of Processes (AHP). The BHRE altitudes varied between 467.25m and 
596.76m. The reliefs found in the study area were: floodplains, river terraces, hills 
and hills. According to the HAND quota, 17.85% of the BHRE area was classified 
as highly susceptible to flooding. The morphometric variables obtained indicated 
that the sub-basins have physical characteristics that influence the propensity of 
flooding processes. Regarding the AHP method, the order of importance of the 
criteria was: HAND, relief patterns, altimetry and morphometry, respectively. The 
areas with the highest susceptibility corresponded to 18.83% of the BHRE area, 
coinciding with areas of low altitudes, in flat reliefs close to Ribeirão do Enxofre 
and its tributaries. The areas of medium susceptibility corresponded to 73.07% 
of the basin area and these locations are close to water courses at medium 
altitudes, in smooth-undulating and undulating reliefs. The areas of low 
susceptibility corresponded to 7.88% and represent the regions of higher 
altitudes. The natural factors of BH related to geomorphology, pedology, 
altimetry, proximity to the drainage network and shape, proved to be indicative 
elements of the predisposition of the land to the occurrence of flooding.Keywords: 
Natural disasters; Geotechnical charts; AHP; Urban planning. 

Keywords: Natural disasters; Geotechnical charts; AHP; Urban planning. 
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1 INTRODUÇÃO  

Os desastres naturais ocasionados por fenômenos de inundação e 

alagamento são os mais comuns no território brasileiro. No Brasil, existem 

registros de inundação em quase todos os meses do ano. As estações do verão 

e do outono são as com maiores registros destes eventos em todas as regiões 

do país, enquanto no inverno e na primavera a região Sul é a mais afetada por 

esses eventos (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2019; CEPED UFSC, 2013).  

No ano de 2011, 3.816 municípios foram afetados por inundações e 

alagamentos, onde as regiões mais afetadas foram a do Nordeste e a do Sul 

(VESTANA et al., 2014). De acordo com o banco de dados do The International 

Disaster Database (EM-DAT), entre os anos de 2008 e 2021, foram registrados 

34 desastres naturais associados a esses fenômenos, afetando cerca de 

6.308.049 milhões de pessoas e deixando 1.781 mortes. O Brasil encontra-se na 

4ª posição entre os países do mundo mais atingidos por inundação e enchentes 

(EM-DAT, 2022). 

Embora as inundações tenham sua origem em fatores naturais, as 

interferências antrópicas estão agravando as consequências desse evento, por 

conta da ocupação de moradias inadequadas, a obstrução dos canais fluviais, a 

impermeabilização dos solos urbanos, obras hidráulicas inadequadas e dentre 

outras ações (TUCCI; BERTONI, 2003; BITAR, 2014). Em janeiro de 2011, o 

desastre natural ocorrido na região serrana do Rio de Janeiro (RJ), foi 

classificado pela Organizações das Nações Unidas (ONU) como o 8º maior 

deslizamento do mundo ocorrido nos últimos 100 anos, quando fortes chuvas 

provocaram inundações e deslizamentos em sete municípios do RJ. As perdas 

foram imensas: cerca de mil vitimais fatais, 350 desaparecidos e várias pessoas 

desabrigadas, além dos danos ambientais, socioeconômicos e à infraestrutura 

(BUSCH; AMORIM, 2011). 

Diante a tal fato, no ano de 2012, o Governo estabeleceu mudanças 

regulatórias no Estatuto da Cidade, Lei Federal nº 10.257/2001, impondo a 

obrigatoriedade da elaboração do plano diretor em municípios que tenham áreas 

suscetíveis a processos geológicos ou hidrológicos que resultem em desastres 

naturais. E, com o objetivo de reduzir os danos causados por esses desastres 
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naturais, sancionou a Lei nº 12.608/2012, que estabelece a Política Nacional de 

Proteção e Defesa Civil – PNPDEC, que impõe a obrigatoriedade dos 

mapeamentos das áreas suscetíveis, com o objetivo de orientar o poder público 

e os gestores municipais e estaduais no planejamento da ocupação e expansão 

territorial (INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS, 2015). 

O geoprocessamento vem se mostrando muito eficiente na análise de 

dados ambientais em diversas áreas, como na execução de mapeamentos das 

áreas suscetíveis, através da integração de informações espaciais em um 

Sistema de Informação Geográfica (SIG), aliado com as técnicas de 

Sensoriamento Remoto (SR), possibilitando a determinação da suscetibilidade 

das áreas (BITAR, 2014; CONCEIÇÃO; SIMÕES, 2019).  

O município de Piracicaba é composto por regiões que apresentam um 

histórico de ocorrência de inundações desde 1970, onde os principais registros 

de inundação ocorrem nas bacias hidrográficas do Rio de Piracicaba, Ribeirão 

Itapeva, Ribeirão Piracicamirim e Ribeirão do Enxofre. De acordo com o plano 

diretor do município, a zona urbana de Piracicaba possui 61 pontos suscetíveis 

a eventos de inundação e alagamentos (IPPLAP, 2019). 

Diante disso, este trabalho possui o objetivo de mapear as áreas 

suscetíveis à inundação na Bacia Hidrográfica do Ribeirão do Enxofre (BHRE), 

no município de Piracicaba, estado de São Paulo, com o auxílio do ArcGIS 10.5 

e utilizando uma ferramenta de análise multicritério, baseado no método AHP.  
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo geral  

Realizar um mapeamento das áreas suscetíveis à ocorrência de 

inundações na BHRE em nível de sub-bacias hidrográficas, utilizando 

ferramentas de geoprocessamento. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

• Elaborar um banco de dados que inclua as bases cartográficas dos mapas 

temáticos: a) limite da bacia hidrográfica; c) hidrografia, c) curva de nível 

e; d) pontos cotados; 

• Elaborar os mapas temáticos: a) mapa de altimetria; b) mapa dos padrões 

de relevo; c) mapa da altura acima da drenagem mais próxima (Height 

Above the Nearest Drainage – HAND, em inglês) e; d) mapa da 

caracterização morfométrica por sub-bacia; 

• Classificar o grau de suscetibilidade das áreas suscetíveis à inundação 

de cada mapa temático.  

• Definir os pesos relativos de cada variável com relação à ordem de 

importância no que tange a suscetibilidade à inundação;  

• Aplicar o método AHP para elaborar o mapeamento das classes de 

suscetibilidade à inundação da BHRE, com o intuito de contribuir ao 

planejamento urbano do município de Piracicaba.  

.  
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3 REVISÃO DA LITERATURA  

3.1 Suscetibilidade, perigo e risco: diferentes conceitos 

relacionados a desastres naturais 

O mapeamento de áreas suscetíveis a inundação é uma etapa importante 

para o planejamento territorial, principalmente na perspectiva de subsidiar a 

prevenção de desastres naturais, frente a expansão urbana e a gestão da 

ocupação urbana (MACEDO et al., 2015). A inundação é um dos desastres 

naturais de maior ocorrência no território brasileiro e este tipo de evento adverso 

é intensificado pela urbanização desordenada e, consequentemente, pela 

impermeabilidade do solo, entre outros fatores (BRASIL, 2014). As cartas de 

suscetibilidade a inundação se tornam um instrumento de planejamento urbano 

importante, pois permitem orientar a expansão urbana em território menos 

suscetíveis a ocorrência de inundação.  

Neste contexto, é importante diferenciar a utilização dos termos 

suscetibilidade, perigo e risco para a elaboração de cartas para planejamento ou 

gestão territorial, visto que cada termo está associado a uma tipologia de carta 

geotécnica. As cartas geotécnicas são produtos cartográficos gerados a partir da 

integração de dados e informações geológicas de determinada área, que podem 

ser utilizadas para subsidiar os problemas ocasionados pelo uso e ocupação do 

solo (INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS, 2015). Além disso, 

possibilitam fornecer informações para a execução de Planos Diretores e da Lei 

de Uso e Ocupação do Solo (SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL, 2018).  

Diante disso, há uma diferenciação entre as cartas de suscetibilidade à 

inundação, as cartas de perigo de inundação e as cartas de risco de inundação, 

e por esse motivo é importante entender seus conceitos para utilização dessas 

cartas (MONTEIRO; KOBIYANA, 2013). 

No âmbito das geociências aplicadas, o termo suscetibilidade 

(susceptibility, em língua inglesa), é definido como a predisposição ou propensão 

dos terrenos a ocorrência de um fenômeno (SOBREIRA; SOUZA, 2012; 

MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2013; BITAR, 2014). A suscetibilidade está 

associada a quão provável é um fenômeno de ocorrer, devido a condição natural 

do terreno, independente dos fatores sociais e aspectos hidrológicos, relativos 

aos períodos de retorno de chuva e volume hídrico. Assim, as características do 
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meio podem tornar a região mais suscetíveis a processos de inundação ou 

movimentos de massa, por exemplo. Neste caso, a ação antrópica é considerada 

como um elemento modificador, que pode acelerar ou retardar esses processos 

(BITAR, 2014). 

O termo perigo diz respeito à “condição ou fenômeno com potencial para 

causar uma consequência desagradável dentro de um certo período de tempo.” 

(CPRM, 2018, p.1). O perigo é a situação que contém fatores fisiológicos que, 

quando não controlados, proporcionam eventos adversos. Portanto, o perigo é 

um conjunto de circunstâncias que apresentam uma fonte de risco, mas não o 

risco em si (BRASIL, 2014).   

Na Geologia, “o risco é definido como uma situação de dano ou perda à 

sociedade em virtude da ocorrência de processo geológico, induzido ou não.” 

(CERRI; AMARAL, 1998, p. 301). O conceito risco, portanto, expressa a medida 

da ameaça e ao modo como afetam a vida humana (SANTOS; ROCHA; 

ANDRADE, 2015). Nessa análise, o uso desordenado do espaço pode provocar 

ou potencializar fenômenos desastrosos, como inundações, deslizamentos e 

outros (ARAÚJO; TAVARES, 2020).   

Mediante a diferenciação dos conceitos, as cartas de suscetibilidade a 

inundações são elaboradas considerando as informações referentes às 

características morfométricas, geológicas e topográficas da bacia de drenagem, 

que demonstram condições predisponentes dos terrenos ao transbordamento do 

nível d’água por ocorrência de chuvas intensas (BITAR, 2014). Segundo Macedo 

et al. (2015), as cartas de suscetibilidade à inundação são utilizadas para a 

criação de cartas de perigo de inundação, que junto com fatores de 

vulnerabilidade e de danos prováveis, são utilizadas para criar as cartas de risco 

de inundação.   

Ao se associar, nas cartas de suscetibilidade a inundações, informações 

relacionadas a um período de retorno (probabilidade de ocorrência) e as 

condições hidrodinâmicas de escoamento nos canais, a carta é classificada 

como de perigo de inundação e não mais de suscetibilidade (BITAR, 2014). 

Neste contexto, quando são associados a carta de perigo a inundação, 

informações referentes ao uso do espaço territorial e dados de vulnerabilidade, 
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como, econômicos, sociais, pessoas afetadas e outros, isso se torna compatível 

a uma carta de risco a inundação (BITAR, 2014).  

 

 3.2 Aplicações das cartas geotécnicas 

As cartas de suscetibilidade, podem auxiliar no planejamento da 

expansão urbana, uma vez que possibilitam antever o potencial dos terrenos 

desenvolverem processos geodinâmicos, como: movimentos gravitacionais de 

massa translacionais, inundações, enchentes, alagamentos, corridas de lama e 

detritos e outros (CPRM, 2021). Desta forma, possibilitam estudar quais regiões 

são passiveis para expansão urbana, frente a condição natural. 

 É importante ressaltar que a categorização do grau de suscetibilidade a 

processos geodinâmicos, permite impor medidas de restrição à ocupação 

urbana e planejar estratégias que asseguram o uso adequado solo em áreas 

ainda não ocupadas (MACEDO et al., 2015). Diante disso, as cartas de 

suscetibilidade são uma importante ferramenta de orientação para a elaboração 

do zoneamento (conjunto de regras para ocupação das áreas de risco) da 

cidade, pois permitem definir quais áreas possuem maior ou menor possibilidade 

de ocupação urbana frente à ocorrência de processos geodinâmicos (CPRM, 

2021).   

As cartas de perigo são ferramentas de planejamento urbano, e reportam 

ao gestor a probabilidade de ocorrência das inundações nos locais a urbanizar. 

Já as cartas de riscos são classificadas como instrumento de gestão urbana, que 

são utilizadas para assegurar a redução de impactos econômicos e sociais nas 

áreas ocupadas, visando à minimização futura das perdas materiais e humanas.  
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3.3 Legislação vigente e Plano Diretor 

Em decorrência dos desastres naturais ocorridos no início de 2011 na 

região serrana do estado do RJ, que causaram a perda de milhares de vidas, o 

governo federal sancionou a Lei nº 12.608 de abril de 2012, a qual altera as Leis: 

nº 12.340, de 1º de dezembro de 2010, nº 10.257, de 10 de julho de 2001 e nº 

6.766, de 19 de dezembro de 1979, conforme a Figura 1. A Lei Federal nº 

12.608/2012, estabeleceu a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil 

(PNPDEC) e dispõe sobre Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil 

(SINPDEC) e o Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil (CONPDEC), 

importante instrumento de orientação à prevenção, mitigação e preparação de 

resposta e recuperação em casos de desastres (BRASIL, 2012).   
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Figura 1. Conjunto de leis ligadas à Política Nacional de Proteção e Defesa Civil Adaptado de CPRM (2021). 

Lei 12.608 

Estatuto da Cidade 

Lei nº 10.257 
Lei nº 12.340 Lei nº 6.766 

Introduziu alterações no 
Estatuto da Cidade 

(Lei Federal 10.257/2001). 

Estabelece a obrigatoriedade 

de elaboração de plano diretor 

nos municípios com mais de 

20 mil habitantes e outros 

instrumentos para 

democratizar a gestão das 

cidades brasileiras.  

Dispõe sobre as transferências 

de recursos da União aos 

órgãos e entidades dos 

Estados, Distrito Federal e 

Municípios para a execução de 

ações de prevenção em áreas 

de risco de desastres e de 

resposta e de recuperação em 

áreas atingidas por desastres e 

sobre o Fundo Nacional para 

Calamidades Públicas, 

Proteção e Defesa Civil.  

 Determina regras sobre 

parcelamento do solo urbano, 

com objetivo de regulamentar 

o processo de urbanização.  
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A PNPDEC estabelece que o plano diretor, ferramenta de 

desenvolvimento urbano nos municípios, deve conter as diretrizes das cartas 

geotécnicas, especialmente aquelas incluídas no cadastro nacional de 

municípios com áreas suscetíveis à ocorrência de inundações bruscas, 

deslizamentos de grande magnitude ou processos geológicos. Neste caso, os 

municípios devem obter o mapeamento das áreas suscetíveis a desastres 

naturais e os mapas de área de risco (IPT, 2015). Os requisitos estabelecidos 

pela PNPDEC, de acordo com Guia Cartas Geotécnicas – elaborado pelo IPT 

(2015), são: 

I) Mapeamento das áreas suscetíveis a processos geológicos ou 
hidrológicos consubstanciado em uma carta geotécnica de 
suscetibilidade (dirigida a áreas ocupadas e não ocupadas) na 
qual os terrenos são classificados em distintos graus ou 
classes (ex: baixa, média e alta) quanto à propensão a 
processos do meio físico que podem gerar desastres naturais. 

II) Plano de contingência de proteção e defesa civil 
estabelecendo as ações, recursos e responsabilidades para 
prevenção de desastres naturais e gerenciamento de 
emergências. 

III) Plano de obras e serviços geralmente na forma de um Plano 
Municipal de Redução de Riscos (PMRR), que inclui 
necessariamente a elaboração de uma carta geotécnica de 
risco, em face dos processos atuantes no meio físico em áreas 
ocupadas, apontando os setores e as moradias que se 
encontram em situação de maior ou menor risco. 

IV) Mecanismos de controle e fiscalização de áreas suscetíveis 
para evitar a edificação nesses locais, o que deve ser realizado 
com base na carta geotécnica de suscetibilidade. 

V) Carta geotécnica de aptidão à urbanização que deve garantir 
a segurança dos novos parcelamentos e o aproveitamento de 
agregados para a construção civil, particularmente em áreas 
urbanas ou de expansão urbana. 

 

3.4 Diferenciação dos fenômenos alagamento, enchente e 

inundação 

Os termos alagamentos, enchentes e inundação são usualmente 

utilizados como sinônimos pela população. Em vista disso, surge a necessidade 

de diferenciá-los e entender seus significados e os processos que levam a sua 

ocorrência. No Quadro 1 apresentam-se os conceitos básicos desses termos, os 

quais são ilustrados na Figura 2.  
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Quadro 1. Definições de alagamentos, enchentes e inundação. 

Alagamentos 

Quando há o acúmulo das águas em determinados locais, 

devido a deficiência do sistema de drenagem de não escoar a 

água da superfície, para o corpo d’água mais próximo. 

Enchentes 

Elevação temporária do nível de água, ou seja, quando a água 

escoa para o leito maior do rio, mas não ocorre o 

transbordamento. 

Inundação 

Processo de transbordamento das águas do canal de 

drenagem, atingindo as áreas marginais: planície de 

inundação, várzea ou leito maior do rio. 

Fonte: IPT, 2007, p. 90 – 94. 

 

Figura 2. Perfil esquemático do leito de um rio, em situação normal, e dos 

processos de enchente, alagamento e inundação (GOERL; KOBIYAMA, 

2005). 
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Para diferenciar os fenômenos enchentes e inundação, é necessário 

conhecer os tipos de calhas do rio, os quais são o leito maior e o leito menor. O 

leito menor é caracterizado pelo local onde a água escoa na maioria do tempo, 

já leito maior é a localidade ocupada pela água apenas durante os períodos de 

enchentes. Quando a água transborda do leito maior, o fenômeno é definido 

como inundação. (TUCCI, 2005). A Figura 3 representa a esquematização dos 

tipos de calhas fluviais.  

Figura 3. Representação das calhas fluviais do rio (TUCCI, 2005, p. 28). 

É importante ressaltar, que as inundações são consideradas processos 

naturais dos rios, ocasionados por diversos fatores: características da rede de 

drenagem da bacia hidrográfica, eventos pluviométricos intensos, características 

do solo e presença ou ausência da cobertura vegetal. Apesar das inundações 

serem eventos naturais, a interferência antrópica pode aumentar sua frequência 

e sua intensidade (TUCCI; BERTONI, 2003). De acordo com Tominaga, Santoro 

e Amaral (2015) os principais condicionantes antrópicos são: o uso e ocupação 

irregular nas margens e planícies de cursos d’água, impermeabilização do solo, 

retificação e canalização de curso d’água.  

Para compreender as inundações urbanas e desenvolver estratégias 

mitigadoras, é preciso conhecer os processos que levam à sua causa.  Existem 

duas formas de ocorrência da inundação, que segundo Tucci e Bertoni (2003), 

podem acontecer por meio de processos isolados ou integrados: 

 

(1) Inundações ribeirinhas: são processos naturais e ocorrem em geral 
em bacias de grande e médio porte, onde a declividade é baixa e a 
seção de escoamento é pequena. Uma precipitação intensa que chega 
simultaneamente ao rio é superior à sua capacidade de drenagem que 
resulta em inundação nas áreas ribeirinhas. Os problemas gerados por 
esse tipo de inundação dependem do grau de ocupação da várzea pela 
população e da frequência com a qual as mesmas ocorrem. 
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(2) Inundações devido a urbanização: são processos influenciados por 
diversas atividades humanas realizadas nas áreas urbanas. Ocorrem 
em bacias pequenas com exceção para as grandes cidades. Esse tipo 
de inundação acontece à medida que a população impermeabiliza o 
solo, o que acelera o escoamento, ou seja, aumenta a quantidade de 
água que passa nos condutos e canais ao mesmo tempo e chega ao 
sistema de drenagem. Essa quantidade de água no sistema de 
drenagem elevada produz inundações mais frequentes do que as que 
existiam quando a superfície era permeável e o escoamento se dava 
pelo ravinamento natural. 

Os fatores responsáveis pela ocorrência de inundações são divididos em 

três tipos: transitórios, permanentes e mistos (BITAR, 2014). Os fatores 

transitórios estão relacionados com a ocorrência de chuvas, evapotranspiração 

e taxas de saturação do solo, esses parâmetros são utilizados para a elaboração 

das cartas de perigo à inundação. Os fatores permanentes consistem nas 

características morfométricas e geológicas, consideradas na elaboração das 

cartas de suscetibilidade à inundação. E por último, os fatores mistos que 

correspondem ao uso da terra e cobertura vegetal, utilizados para a elaboração 

das cartas de risco (BITAR, 2014).  

Segundo Rezende et al. (2017) a análise de áreas suscetíveis a 

inundação é importante para compreender sua ocorrência e ajudar no 

planejamento territorial, minimizando os futuros danos sociais e materiais. Além 

disso, são consideradas ferramentas influentes no controle e prevenção de 

inundações. Diversas publicações destacam metodologias que estão diretas ou 

indiretamente relacionadas com o mapeamento de áreas suscetíveis a 

inundação, como os de Conceição e Simões (2019), que redefiniram os critérios 

correspondentes aos elementos da BH, com o intuito de aprimorar a metodologia 

do mapeamento das áreas suscetíveis a inundação. Outros autores que 

destacaram essa metodologia são:  Bajabaa, Masoud e Al-amri (2013), Bitar 

(2014), Campos et al. (2015), Carvalho e Silva (2006), Conceição e Simões 

(2021), Dantas et al. (2014), Gomig, Kobiyama e Lindner (2007), Oliveira (2010), 

Oliveira, Guasselli e Saldanha (2010), Rezende (2017) e Souza (2004).  
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3.5 Bacias hidrográficas: definições e análise morfométrica 

Uma Bacia Hidrográfica (BH) é definida como uma área de captação 

natural de água da chuva ou uma drenagem fluvial composta por canais de 

escoamento que direciona para um único ponto de saída, denominado exutório 

(SCHIAVETTI; CAMARGO, 2002). As BH são caracterizadas por sua fisiografia, 

cobertura vegetal, por seus parâmetros geomorfológico, geológico, pedológico, 

antrópicos, regime pluviométrico e fluviométrico (LOPES, 2018; SCHIAVETTI; 

CAMARGO, 2002). Alguns estudos já evidenciavam a análise de BHs como 

critério importante para conhecer os processos hidrológicos, sendo a análise 

morfométrica uma forma quantitativa de caracterização de uma BH (SOUSA et 

al., 2021).  

Nesse contexto, os parâmetros morfométricos indicam quantitativamente 

as características dos elementos físicos de uma BH, os quais, a partir de 

atribuições de valores, descrevem a intensidade do processo atuante, 

possibilitando conhecer as inter-relações existentes entre a sua dinâmica fluvial 

e os componentes do meio físico e biótico (BITAR, 2014). Exposto isso, a 

caracterização morfométrica se torna uma ferramenta importante para o 

entendimento da dinâmica hidrológica da BH e para o planejamento e gestão 

territorial, podendo auxiliar na criação de políticas públicas de gerenciamento 

ambiental (SOARES, 2016; SOUSA et al., 2021). 

Os índices morfométricos pode serem utilizados para estudos de eventos 

de natureza hidrometeorológica, como inundações e enchentes (BITAR, 2014; 

RODRIGUES, 2019). Desta forma, os índices relacionados com a forma, o 

arranjo estrutural, a interação entre as vertentes e a rede de canais fluviais de 

uma BH possibilitam avaliar a influência morfométrica sobre a suscetibilidade à 

ocorrência de enchentes e inundações, uma vez que, sugerem o comportamento 

da infiltração e do escoamento das águas das chuvas na área de contribuição 

da bacia hidrográfica (BITAR, 2014; OLIVEIRA, 2010; RODRIGUES, 2019). 

Visto isso, a caracterização morfométrica permite estabelecer a relação de quais 

BH são mais propensas à ocorrência de inundações (OLIVEIRA, 2010; SILVA; 

BARBOSA, 2018). 
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Diversos estudos científicos utilizaram Sistema de Informação 

Geográficas (SIGs) para extrair informações morfométricas de BHs e 

estabelecer uma relação entre esses dados com a suscetibilidade à ocorrência 

de inundação, como os de Pereira e Mendes (2019), que determinaram as 

características morfométricas da BH do rio Iguaçu Sarapuí, na baixada 

fluminense (RJ) e avaliou a sua suscetibilidade a enchentes e inundações e; de 

Silva e Barbosa (2018), que mapearam as áreas mais suscetíveis à ocorrência 

de inundação na Sub-Bacia Muriaé (RJ) utilizando os índices morfométricos. 

A compartimentação de uma BH, em unidades de menor ordem, 

denominadas sub-bacias, propicia uma caracterização mais pontual, 

possibilitando identificar e compreender mais facilmente os processos 

hidrológicos, as inter-relações entre seus elementos naturais, os impactos 

ambientais e o seu grau de comprometimento (SOUSA et al., 2021). Diante 

disso, os estudos por sub-bacias permitem categorizar essas unidades de 

acordo com suas demandas de prioridade para atenuação de processos de 

degradação da qualidade ambiental (BITAR, 2014; SOUSA et al., 2021). 

 

3.6 Geoprocessamento  

Dentro do contexto de estudo de recursos naturais, o uso do 

geoprocessamento auxilia na gestão dos ambientes naturais, e cada vez mais 

vem sendo utilizado, por ser uma ferramenta que possibilita agilizar 

levantamentos, mapeamentos e análises ambientais (LOPES et al., 2018). 

Nesse sentido, o geoprocessamento é um conjunto de técnicas 

matemáticas e computacionais voltados para coleta, tratamento, manipulação e 

apresentação de informações espaciais (SILVA; ZAIDAN, 2004). As atividades 

envolvendo geoprocessamento são executadas por sistemas específicos, como 

o Sistema de Informação Geográfica (SIG) e Sensoriamento Remoto (SR) 

(SILVA, 2009).  

O SIG é um sistema constituído e operacional, ou seja, é formado por um 

conjunto de técnicas que permitem a realização de análises complexas ao 

integrar dados de diversas fontes (dados cartográficos, dados de censo, imagens 

de satélite e outros), e criar banco de dados georreferenciados.  Além disso, o 
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SIG possibilita a automatização da produção de documentos cartográficos – 

mapas (LOPES et al., 2018). No presente trabalho, o SIG auxiliou na 

manipulação das cartas topográficas da área estudo, e na geração dos mapas 

temáticos e a integração dos mesmos, com o intuito de analisar a suscetibilidade 

à inundação da área de estudo.  

O SR é definido como a tecnologia que utiliza sensores remotos que são 

capazes de adquirir informações sobre objetos ou fenômenos sem que haja 

contato direto entre eles. Os sensores são equipamentos capazes de coletar 

energia eletromagnética irradiada por um objeto, podendo ser classificados 

como ativos ou passivos. Os sensores ativos possuem sua própria fonte de 

radiação eletromagnética, como os radares instalados em satélites ou em avião. 

Já os sensores passivos não possuem sua própria fonte de energia, 

necessitando de fontes naturais, como a radiação solar (ALEXANDRE, 2013). 

Além disso, os sensores podem ser classificados em função do tipo de 

produto que eles produzem. Deste modo, os sensores em que fornecem 

informações sobre a variação espacial da superfície em forma de imagens 

digitais, são classificados como sensores imageadores; enquanto os que 

fornecem dados de saída como números ou gráficos, por exemplo, são 

classificados como não-imageadores (ALEXANDRE, 2013).  

Um sensor a bordo de satélites gera produtos denominados de imagens 

orbitais. Já uma câmera aerofotografia, a bordo de uma aeronave, gera um 

produto de SR denominado de fotográfica aérea. Imagens de SR também podem 

ser obtidas por meio de Veículo Aéreo Não Tripulado – VANT, popularmente 

conhecido como drones, os quais são definidos como toda aeronave projetada 

para operar sem piloto (SOUSA, 2017). Os VANT possuem diversas vantagens 

nos levantamentos, como: a alta produtividade e o alto índice de detalhamento, 

em vista que as aeronaves realizam voos mais baixo, gerando imagens com 

melhores resoluções espaciais (SOUSA, 2017). As imagens Vexcel Ultracam, 

referentes ao estado de São Paulo para o ano de 2010, disponibilizadas pelo 

Instituto Geográfico e Cartográfico do Estado de São Paulo (IGC), são um 

exemplo de produto de SR obtido por VANT.  
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3.7 Modelo de Análise Hierárquica de Processos  

A Análise Hierárquica de Processos (do inglês Analytic Hierarchy Process 

– AHP), foi desenvolvida por Thomas L. Saaty na década de 70, é um método 

de auxílio à decisão baseado em multicritérios, que tem por objetivo a escolha 

de alternativas, considerando diferentes critérios e subcritérios qualitativos e 

quantitativos (EDUARDO et al., 2016).  

Esse método fundamenta-se na criação de uma hierarquia de decisão, 

formada por níveis ou classes de importância que permitem uma visão global 

das relações inerentes ao processo (EDUARDO et al., 2016). A finalidade dessa 

ferramenta é priorizar as alternativas, considerando o grau de importância de 

cada critério, o que possibilita ao decisor ter uma visão geral do sistema com 

todos seus componentes e interações para alcançar o objetivo principal. 

(GOMES; BIAS, 2018; SACRAMENTO, 2020). Segundo Costa (2002), o método 

AHP se baseia em três princípios do pensamento analítico:  

1º) Construção de hierarquias 

Na AHP o problema é estruturado em níveis hierárquicos, como uma 

forma de buscar uma melhor compreensão e avaliação do problema. Na 

definição das hierarquias o primeiro nível é composto pelos objetivos, o segundo 

nível utiliza os critérios, terceiro nível as alternativas, conforme a Figura 4 

(COSTA, 2002; GOMES; BIAS, 2018; SACRAMENTO, 2020).  

  



29 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

2º) Definição de prioridades 

O ajuste das prioridades na AHP fundamenta-se na habilidade do decisor 

perceber o quão cada elemento se influencia em níveis distintos 

(SACRAMENTO, 2020). Diante disso, o decisor realiza comparações par a par 

aos elementos da estrutura hierárquica (critérios, subcritérios e alternativas), 

atribuindo valores de importância segundo uma escala sugerida por Saaty 

(1991), com valores entre 1 e 9, conforme o Quadro 2. 

  

Figura 4. Representação da estrutura 

hierárquica do AHP. (GOMES; BIAS, 

2018). 
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Quadro 2. Escala de Saaty para comparação pareada de critérios para AHP. 

Intensidade de 

importância 

Definição Explicação 

1 Igual importância Contribuição igual dos 

fatores para o objetivo 

3 Importância 

moderada 

Um fator contribui 

levemente mais ao objetivo 

5 Importância forte Clara contribuição de um 

fator sobre o outro 

7 Importância muito 

forte 

Forte favorecimento de um 

fator sobre outro 

9 Extrema importância Maior ordem de diferença 

entre os fatores 

2,4,6,8 Valores 

intermediários 

Valores intermediários de 

julgamento 

     Fonte: adaptado de Moreira et al. (2001). 

As comparações par a par são representadas por uma matriz quadrada, 

denominada matriz de comparação. De acordo com Marins et al. (2009) a 

quantidade de julgamentos necessários para a construção da matriz genérica 

“A” é n (n-1) /2, onde n é o número de elementos pertencentes a esta matriz. Os 

elementos da matriz “A” são representados pelas condições descritas na Figura 

5.  

 

 

 

 

 

3º) Consistência Lógica 

Ainda segundo Costa (2002), na AHP é possível avaliar a consistência do 

modelo de priorização construído. Essa avaliação é realizada por meio do valor 

Figura 5. Elementos da matriz de comparação, adaptado de 

Moreira et al. (2001). 
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da razão de consistência (RC). A RC é dada pela divisão do Índice de 

Consistência (ICon) pelo Índice de Consistência Randômica (IR), que varia entre 

0 e 1, indicando total consistência e inconsistência, respectivamente (MOREIRA 

et al., 2011; SACRAMENTO, 2020). 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1 Área de estudo 

O estudo foi realizado na Bacia Hidrográfica do Ribeirão do Enxofre –

BHRE (Figura 6), localizada entre as coordenadas UTM 224.598,403E; 

7.484.538,155N e 227.244,241E; 7.479.235,895N, no município paulista de 

Piracicaba. A BHRE possui uma área de 14,97 km² e seu curso fluvial principal, 

afluente do Rio Piracicaba, tem cerca de 8 km de comprimento. A área de estudo 

está inserida na Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos (UGRHI) 5 – 

Piracicaba/Capivari/Jundiaí (PCJ). 

  

Figura 6. Localização da área de estudo (Autoria própria, 2021). 
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Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 

2020), o município possui uma população estimada de 407.252 habitantes, com 

uma densidade demográfica de 264,47 hab./Km². O clima da região, segundo a 

atualização da classificação de Köppen, é do tipo Cwa (50 a 80%), tropical de 

altitude com inverno seco. O relevo é definido como topografia pouco acidentada, 

com desníveis da ordem de 50 - 100m entre interflúvios e vales, sendo a altitude 

média de 528m (INSTITUTO DE PESQUISAS E PLANEJAMENTO DE 

PIRACICABA, 2019; DUBREUIL et al., 2018).   

De acordo com o Plano Diretor de desenvolvimento da cidade de 

Piracicaba, o município possui registros de eventos de inundações desde 1970 

em diversos pontos da região urbana (Figura 7). Este documento possui um 

mapeamento de Zona Especial de Risco – ZER, que apresenta as áreas 

inundáveis em pontos urbanizados da cidade, os quais são classificados em 

áreas de alto, médio e baixo risco de inundação isolada. Ao analisar tal produto, 

foi identificado na ZER que os bairros Vila Cristina e Monte Líbano, situados na 

área de estudo, possuem pontos de área de risco isolado alto e os bairros Jardim 

Planalto e Jardim Itapuã, de risco isolado médio.  
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Figura 7. Registro de inundações: a) Inundação do rio Piracicaba, 1970, rua do 

Porto, bairro Engenho Central; b) Inundação do rio Piracicaba, 2011, rua do 

Porto; c) Inundação do rio Corumbataí, 2011, rua João Pedro Correa, bairro 

Santa Terezinha; d) Inundação do córrego Itapeva, 2016, Avenida 31 de Março, 

Bairro Centro (IPPLAP, 2019); Registro de alagamentos: e) Alagamento na 

Rodovia de Piracicaba, Avenida Armando de Salles Oliveira, Bairro Centro (G1, 

2020); F) Alagamento na Avenida 31 de Março, Bairro Centro, devido a 

inundação do Rio de Piracicaba (G1,2021). 

 

 

 

 

a) b) 

c) d) 

 e)  f) 
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4.2 Métodos 

Para a elaboração do mapeamento das áreas suscetíveis a inundação da 

BHRE foi utilizada como referência básica o documento “Nota Técnica para 

Elaboração de Modelagens de Inundação do CPRM” (CONCEIÇÃO; SIMÕES, 

2021). Tal metodologia visa estimar o grau de suscetibilidade de inundação em 

classes, por meio de dados essencialmente topográficos, uma vez que, a 

suscetibilidade está associada à condição natural do terreno (BITAR, 2014). 

Diante disso, os aspectos hidrológicos – relativos a períodos de retorno 

de chuva e volume hídrico e ao uso da terra – não foram abordados nesse 

trabalho, pois são fatores que possuem maior relação com os temas Perigo e 

Risco. Portanto, as variáveis utilizadas no presente trabalho foram definidas a 

partir do proposto pela Nota Técnica para elaboração de modelagem de 

inundação (CONCEIÇÃO; SIMÕES, 2021; BITAR, 2014), que considera quatro 

mapas temáticos: Altitude, Padrões de relevo, Altura HAND e caracterização 

morfométrica.  

 

4.2.1 Elaboração da base cartográfica 

Foram vetorizadas informações altimétricas (curva de nível e pontos 

cotados) e planimétricas (rede de drenagem) de cartas topográficas do Instituto 

Geográfico e Cartográfico do Estado de São Paulo (IGC, 1970), na escala 

1:10.000, de modo atender a escala de referência da metodologia adotada. Estas 

cartas topográficas têm como referências horizontal e vertical os data Córrego 

Alegre/MG e Marégrafo de Imbituba/SC, meridiano central de 45º, 

respectivamente (IGC, 1979).  

A BHRE foi delimitada a partir dos dados altimétricos.  Os produtos finais 

da base cartográfica da área de estudo foram reprojetados para datum oficial do 

Brasil, o Sistema de Referência Geocêntrico para as Américas (SIRGAS 2000). 

Todos os procedimentos foram realizados no software ArcGIS 10.5. 
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4.2.2 Elaboração do Modelo Digital de Terreno 

Segundo Mikhail, Bethel e McGlone (2001), o Modelo Digital de Terreno 

(MDT) é definido como uma representação digital da superfície terrestre por meio 

de um conjunto de pontos e linhas com coordenadas geográficas e de elevação 

conhecidas. De acordo com Paparoditis e Polidori (2002), o MDT refere-se a um 

tipo específico de Modelo Digital de Elevação (MDE), o qual representa a 

superfície física do terreno, não incluindo objetos acima do mesmo, tais como 

vegetação e feições antrópicas.  

O MDT foi gerado, a partir da interpolação das curvas de nível e pontos 

cotados, pelo método Rede Triangular Irregular (acrônimo em inglês 

Triangulated Irregular Network, TIN). A escolha da modelagem TIN por grades 

triangulares se deu por este ser um método de estruturação, que cria uma 

superfície a partir de uma amostragem de pontos de espaçamento irregular e 

curva de nível (CHAVES, 2002).   

 

4.2.3 Mapeamento da Altimetria  

A altimetria é considerada um fator importante na identificação da 

suscetibilidade à inundação. Segundo Macedo et al. (2015), a altimetria 

influencia no nível de água alcançada por uma inundação, uma vez que a ação 

da gravidade direciona a água até regiões mais baixas, portanto, quanto menor 

a altitude, maior a tendência de inundação. No presente trabalho, o mapa de 

altimetria foi elaborado a partir da classificação do MDT. 

É importante destacar que essa variável não pode ser analisada de forma 

isolada para determinar as áreas suscetíveis a inundação, visto que, a inundação 

é resultado da combinação de outros fatores: como relevo, clima, 

impermeabilização do solo e outros.  

O mapa de altimetria foi classificado conforme a suscetibilidade à 

inundação, sendo elas: baixa, média e alta. A classificação foi realizada por meio 

do método do Quartil, onde os dois primeiros quartis receberam peso 3 (alta 

suscetibilidade), por serem as áreas mais baixas; ao terceiro quartil foi atribuído 

o peso 2 (média suscetibilidade), por representar as regiões intermediárias e; o 
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quarto quartil foi classificado com peso 1 (baixa suscetibilidade), sendo as áreas 

mais altas (CONCEIÇÃO; SIMÕES, 2021).  

  

4.2.4 Mapeamento dos Padrões de Relevo  

O mapeamento dos padrões de relevo vem sendo bastante utilizado em 

estudos do meio físico, para análises de planejamento urbano, avaliação 

ambiental e planejamento do território. A identificação das feições dos relevos 

foi realizada a partir da observação da representação espacial das formas de 

relevo que apresenta semelhança morfológica (CPRM, 2021). 

A primeira etapa para a elaboração do mapa de relevo foi identificar a 

geomorfologia da área de estudo. Essa etapa foi realizada por meio de estudos 

bibliográficos e levantamento de dados georreferenciados da bacia. O 

mapeamento dos padrões de relevo, elaborado pelo IPT (2020) na Carta de 

Suscetibilidade a Movimentos Gravitacionais de Massa e Inundações do 

município de Piracicaba foi usado como apoio para conhecer as classes de 

relevos predominantes na região de estudo.  A Figura 8 apresenta a relação dos 

dados utilizados para orientar no mapeamento dos padrões de relevo da área de 

estudo. 

Figura 8. Arquivos georreferenciados utilizados como base para a      

elaboração do mapa de relevo (Elaboração própria, 2022). 
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Foi utilizada uma imagem ortorretificada de cor verdadeira, de junho de 

2010, adquirida pelo sensor Vexcel Ultracam, com resolução espacial de 45 cm, 

para o mapeamento de padrões de relevo. A mesma foi disponibilizada pelo IGC, 

por meio do seu repositório de dados georreferenciados (DATAGEO), em 

formato digital (servidor Web Map Service – WMS). O produto de pedologia, 

elaborado por Rossi (2017), também foi obtido do DATAGEO. 

O mapa da declividade foi elaborado utilizando o MDT, com o auxílio da 

ferramenta Slope (percent rise) do software ArcGIS 10.5. O mapeamento foi 

obtido em porcentagem, estabelecendo seis classe de relevo, com o intuito de 

representar a variação do relevo plano ao montanhoso, de acordo com a 

classificação da Embrapa (1979). O mapeamento do relevo sombreado foi obtido 

também utilizando o MDT, com o auxílio da ferramenta Hillsshade do ArcGIS 

10.5. 

A partir da dos dados acima, foi realizado o mapeamento do relevo 

empregando-se a técnica de fotointerpretação. Para a classificação dos padrões 

de relevo, foi utilizado a biblioteca de padrões de relevo, proposta por DANTAS 

(2020), a qual foi criada especificamente para identificar quais relevos são mais 

suscetíveis a inundação. De acordo com a literatura, a área de estudo possui 

relevo correspondente ao domínio V: Unidades Denudacionais em rochas 

cristalinas ou sedimentares (DANTAS, 2020; ZARNADO et al., 2016).  

O produto do mapeamento de padrões de relevo foi classificado conforme 

a suscetibilidade de ocorrência de inundação, utilizando as seguintes classes: 

alta, média e baixa.  A classificação foi realizada em uma escala de 1 a 3, onde 

o peso 1 foi atribuído aos relevos de baixa suscetibilidade, peso 2 aos relevos 

de média suscetibilidade e peso 3 de alta suscetibilidade.  A atribuição dos pesos 

foi realizada com base na metodologia de Conceição e Simões (2021) e estudos 

científicos e técnicos sobre o tema.  
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4.2.5 Mapeamento de Altura Acima da Drenagem mais Próxima    

O algoritmo do modelo HAND, proposto por Rennó et al. (2008), permite 

realizar simulações de cotas de inundações por meio de dados topográficos em 

formato matricial, resultando no mapeamento dos terrenos mais suscetíveis à 

inundação. Rennó et al. (2008) e Nobre et al. (2011), explicam que o algoritmo 

utiliza a diferença entre cada elemento da altitude extraída do MDT e o ponto 

mais próximo associado a rede de drenagem de referência, para determinar 

alturas relativas que possuam relação com a profundidade do lençol freático e 

com a topografia do terreno. 

Para realizar a delimitação do terreno suscetível à inundação, foi utilizado 

como arquivo de entrada (input) o MDT, gerado a partir da interpolação das 

curvas de nível e pontos cotados. A primeira etapa foi corrigir as incoerências 

altimétricas do MDT, por meio da ferramenta Fill do ArcToolBox do ArcGIS 10.5. 

A partir do MDT corrigido, foi gerado a direção do fluxo de drenagem e o fluxo 

acumulada da bacia, utilizando as ferramentas Flow Direction e Flow 

Accumation, respectivamente, do ArcGIS 10.5. 

Em seguida foi determinada a rede de drenagem. Para essa etapa foi 

utilizado o método da área de contribuição, onde foi definido um limiar mínimo 

para identificar as células da grade nos quais se iniciam o canal. É importante 

ressaltar, que quanto maior o limiar, menos pontos na grade do MDT serão 

encontrados, desta forma, menor será a densidade de drenagem. Para este 

trabalho foram testados quatro limiares: 250, 500, 1000 e 1500 para a geração 

da rede de drenagem. O limiar adotado foi o de 1500, em decorrência da 

semelhança entre a rede de drenagem gerada com a hidrografia da BHRE 

(adquirida da vetorização das cartas topográficas do IGC). A partir da rede de 

drenagem foi gerado o mapa HAND.  

Sobre o mapa HAND foi realizado uma reclassificação de modo a 

apresentar as diferentes zonas que representam níveis potenciais de 

suscetibilidade à inundação. Segundo Rennó et al. (2008) e Nobre et al. (2011), 

a classificação do terreno como mais ou menos suscetível à inundação pode ser 

realizada por meio dos desníveis relativos.  Portanto, se um ponto, por exemplo, 

está a 2m HAND acima do rio mais próximo, neste ponto terá mais chances de 
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ocorrer uma inundação do que comparado com outro ponto onde o desnível seja 

de 10m HAND (FLORA, 2019).  

Considerando a metodologia de Nobre et al. (2011), o mapa HAND foi 

classificado conforme a suscetibilidade à inundação, sendo elas: baixa, média e 

alta.  Para este estudo foi utilizado como referência as alturas de inundação da 

Carta de Suscetibilidade a Movimentos Gravitacionais de Massa e Inundações 

do município de Piracicaba elaborada pelo IPT (2020). A Tabela 1 apresenta as 

alturas de inundação consideradas para a reclassificação do HAND. 

Tabela 1. Classificação da suscetibilidade de inundação e/ou alagamentos de 

acordo com a altura HAND. 

Classes de 

suscetibilidade 

Altura HAND 

Alta 0 – 1,0m 

Média 1,0 – 2,0m 

Baixa > 2,0m  

                 Fonte: adaptado de IPT (2020). 

A HAND está associada indiretamente com a profundidade do lençol 

freático, que por sua vez, indica a disponibilidade da água no solo. Portanto, 

valores pequenos (próximo de zero) apontam regiões com lençol freático 

próximo a superfície, e por consequência, solos em condições próximas à 

saturação. Já os valores altos indicam regiões com o lençol freático profundo, 

desta forma, as áreas são bem drenadas (BITAR, 2014; FLORA, 2019). 

Por meio de uma análise prévia, foi possível constatar que a área é 

composta, em grande parte, pelos solos da ordem Neossolos (ROSSI, 2017), 

que são caracterizados como solos rasos (pequena profundidade). Desta forma, 

pelas condições de baixa profundidade e de baixa retenção de água, são 

considerados como solos de elevada suscetibilidade à inundação (EMBRAPA, 

2018). 

Contudo, a determinação da HAND envolve outros estudos e 

levantamento de dados, como por exemplo, dados hidrológicos, levantamento 
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de dados topográficos em campo, levantamento topo batimétricos, delimitação 

das cheias da região e identificação de manchas de inundação, associadas aos 

eventos de cheia observados através de modelagem hidráulica (CPRM, 2016). 

Diante disso, a determinação da HAND demanda diversos estudos de campo, 

realizados pelo IPT (2020) e, portanto, foram utilizados os valores destes estudos 

como referência. 

 

4.2.6 Análise Morfométrica  

Para essa etapa foi realizado a integração de quatro variáveis 

morfométricas, com intuito de analisar o grau de suscetibilidade a inundações, 

para cada sub-bacia da área de estudo, conforme proposto na Nota Técnica 

Explicativa (BITAR, 2014). Nesse sentindo, foram realizados os procedimentos 

abaixo:  

a) Delimitação das sub-bacias 

As sub-bacias foram delimitadas a partir do exutório (ponto mais baixo do 

trecho do curso d’água principal) ligando os pontos mais elevados, identificando 

o curso d’água principal e seus tributários, os quais cruzam as curvas de nível, 

das mais altas para as mais baixas (SACRAMENTO, 2020).  

b) Cálculo das variáveis morfométricas 

Foram extraídas quatro variáveis para cada sub-bacia:  relação do relevo 

(Rr); densidade de drenagem (Dd); índice de circularidade (Ic) e índice de 

sinuosidade (Is). O Quadro 3 apresenta cada variável morfométrica e a 

respectiva influência geral em relação a suscetibilidade a inundações (BITAR, 

2014).  
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Quadro 3. Parâmetros e índices morfométricos selecionados, contendo 

referência e influência possível acerca da suscetibilidade a inundações. 

Parâmetro/ Índice Influência 

Rr 

(SCHUMM, 1956) 

Define, em parte, a velocidade de drenagem. Quanto 

maior a Rr, mais rápido é o fluxo, reduzindo o acúmulo 

de água na sub-bacia. 

Dd 

(HORTON,1945) 

Indica o grau de desenvolvimento de um sistema de 

drenagem. Quanto maior Dd, menor é a infiltração de 

água no solo, e maior tende ser a velocidade com que 

água atinge o rio, aumentando o efeito de enchentes à 

jusante da sub-bacia. 

Ic 

(MÜLLER,1953) 

Representa a forma de um sistema de drenagem. 

Quanto mais circular, maior a retenção de água 

(acúmulo) na sub-bacia e maior suscetibilidade de 

ocorrências de enchentes à jusante. 

Is 

(SCHUMM, 1963) 

Expressa a velocidade de escoamento do canal 

principal. Quanto maior Is, menor tende a ser a 

velocidade do escoamento e chegada da água no rio, 

portanto, menor a influência nas enchentes à jusante. 

Fonte: adaptado de Bitar, 2014, p. 20 – 21. 

A Rr é determinada pela razão da amplitude altimétrica e o comprimento 

do canal principal da hidrografia da sub-bacia (Equação 1).  A amplitude 

altimétrica foi obtida pela diferença entre as altitudes máximas e mínima 

extraídas no ArcGIS (SCHUMM, 1956). 

𝑅𝑟 =
Δ𝑎

𝐿
                                                     (1) 

Em que: 

Rr: m/km 

∆a: amplitude altimétrica (m); 

L: comprimento do canal principal da hidrografia da sub-bacia (km); 
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A Dd foi determinada pela razão do comprimento total da drenagem e a 

área de contribuição da sub-bacia (VILLELA; MATTOS, 1975), de acordo com a 

Equação 2. 

       𝐷𝑑 =
𝐿𝑡

𝐴
                                                            (2) 

Em que:  

Dd: km/km²;  

Lt: comprimento de todos os rios ou canais (km);  

A: área da bacia hidrográfica (km²). 

O Ic relaciona a área da sub-bacia e com área de um círculo de mesmo 

perímetro da sub-bacia (MÜLLER,1953), sendo obtido conforme a Equação 3.  

𝐼𝑐 =
12,57∗𝐴

𝑃²
                                                   (3) 

Em que: 

IC: adimensional;  

A: área da bacia hidrográfica (km²);  

P: é o perímetro da bacia hidrográfica (km). 

O Is relaciona o comprimento do canal principal com a distância vetorial 

entre extremos do canal principal (SCHUMM, 1963), obtido conforme a Equação 

4.  

𝐼𝑠 =
𝐿

𝑑𝑣
                                                       (4) 

Em que: 

Is:adimensional; 

L: comprimento do canal principal da hidrografia (m); 

dv: distância vetorial entre os extremos do canal principal.  

A área da bacia hidrográfica foi um parâmetro utilizado no cálculo dos 

índices morfométricos Dd e Ic e como se refere à área acumulada na BH, até o 
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ponto exutório selecionado, esse valor foi elevado a 0,9, para representar o fator 

de redução de chuva no ponto (BITAR, 2014).  

c) Grau de suscetibilidade à inundação para cada sub-bacia 

Para fins de comparação de grandeza e elaboração de um índice geral 

que propicie avaliar a influência em cada sub-bacia na ocorrência de inundação, 

os valores dos parâmetros e dos índices morfométricos foram normalizados. 

Bajabaa, Masoud e Al-Amri (2013) propuseram relações estatísticas, com o 

intuito de estabelecer uma ordem de grandeza de cada parâmetro e índice em 

uma escala variável entre 1 (menor suscetibilidade) e 5 (maior suscetibilidade).  

De acordo com Bitar (2014, p.27) as variáveis que apresentam relação 

diretamente proporcional ao fenômeno da inundação, foram normalizadas 

utilizando a Equação 5. 

𝐺𝑆 =
4( 𝑋− 𝑋min)

(𝑋𝑚𝑎𝑥−𝑋𝑚𝑖𝑛)
 + 1                                           (5) 

 No caso da Rr, que expressa uma relação inversa à ocorrência de 

inundações (BITAR, 2014, p.27), a normalização foi realizada por meio da 

Equação 6.  

𝐺𝑆 =
4( 𝑋− 𝑋max)

(𝑋𝑚𝑖𝑛−𝑋𝑚𝑎𝑥)
 + 1                                          (6) 

Em que:  

GS: corresponde ao o grau de suscetibilidade;  

X:  o valor do parâmetro/índice morfométricos a ser avaliado para cada 

bacia;  

Xmin: é valor mínimo dos parâmetros/índices morfométricos entre as sub-

bacias; 

Xmax: é valor máximo dos parâmetros/índices morfométricos entre as sub-

bacias. 

Em seguida, os parâmetros e índices normalizados foram somados (Ac + 

Rr + Dd + Ic + Is) e novamente normalizados, mas em uma nova escala, de 1 a 

3, no qual 1 expressa baixa suscetibilidade; 2 uma média suscetibilidade e 3 uma 
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alta suscetibilidade a inundações (BITAR, 2014, p.27). Para essa normalização 

foi utilizado a Equação 7.  

  

𝐺𝑆𝐹 =
4( 𝑌− 𝑌min)

(𝑌𝑚𝑎𝑥−𝑌𝑚𝑖𝑛)
 + 1                                             (7) 

 
Em que: 

GSF: corresponde ao grau de suscetibilidade final;  

Y: é o valor do resultado da soma normalizada de cada sub-bacia;  

Ymin: é o valor mínimo do resultado da soma normalizada entre as cada 

sub-bacia; 

Ymax:  é o valor máximo do resultado da soma normalizada entre as cada 

sub-bacia. 

 

4.2.7 Determinação de suscetibilidade à inundação por Análise 

Hierárquica de Processos 

O mapeamento da suscetibilidade a inundação foi realizado em cinco 

etapas: a primeira foi referente à reclassificação das variáveis, utilizando a 

ferramenta Reclassify do ArcGIS 10.5. A reclassificação foi realizada de acordo 

com a suscetibilidade de cada classe de cada variável. Desta forma, o grau 1 

representou as classes de baixa suscetibilidade, o grau 2 as classes de média 

suscetibilidade e o grau 3 as classes de alta suscetibilidade.  

A segunda etapa consistiu no cruzamento das variáveis: HAND, padrões 

de relevo, altimetria e morfometria pelo método AHP. Por ser um procedimento 

que utiliza dados em formato matricial (raster), os dados vetoriais foram 

convertidos para esse formato no ArcGIS 10.5. 

O método AHP foi aplicado em três etapas. A primeira etapa foi elaborar 

a estruturação dos problemas em níveis hierárquicos. A segunda etapa foi 

realizar os julgamentos par a par das variáveis, para definir a ordem de 

importância dos fatores, no que tange a suscetibilidade à inundação e assim 

construir a matriz de comparação, através da atribuição de pesos, utilizando a 
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escala de comparadores, apresentado no quadro 2. O Quadro 5 apresenta a 

organização das variáveis que foram julgadas para a construção da matriz de 

comparação. 

Quadro 4. Organização dos elementos julgados. 

Fatores [1] [2] [3] [4] 

[1] HAND HAND/ 

HAND 

HAND/ 

Relevo 

HAND/ 

Altimetria 

HAND/ 

Morfometria 

[2] Relevo Relevo/ 

HAND 

Relevo/ 

Relevo 

Relevo/ 

Altimetria 

Relevo/ 

Morfometria 

[3] Altimetria Altimetria/ 

HAND 

Altimetria/ 

Relevo 

Altimetria/ 

Altimetria 

Altimetria/ 

Morfometria 

[4] Morfometria Morfometria/ 

HAND 

Morfometria/ 

Relevo 

Morfometria/ 

Altimetria 

Morfometria/ 

Morfometria 

Fonte: Elaboração própria (2022).  

Para a construção da matriz, foi realizada uma consulta a estudantes e 

profissionais do curso de Engenharia Ambiental do Instituto de Ciência e 

Tecnologia de Sorocaba (ICTS) da UNESP, integrantes do Comitê das Bacias 

Hidrográficas dos Rios de Piracicaba, Capivari e Jundiaí (CBH_PCJ) e outros 

profissionais da área ambiental, com o intuito de conhecer suas perspectivas 

sobre a ordem de importância das variáveis utilizadas no AHP para a 

suscetibilidade a inundações.  Essa consulta foi feita, por meio de um formulário 

elaborado na plataforma Google Forms, conforme consta no Apêndice A. Os 

pesos da matriz de comparação foram definidos com base no questionário 

aplicado e estudos sobre o tema.  

A terceira etapa foi validar a veracidade da matriz de comparação 

construída, por meio do cálculo da razão de consistência (RC). O valor de RC é 

calculado por meio das seguintes Equações 8, 9 e 10:  

𝑅𝐶 =  
𝐼𝐶

𝐼𝑅
                                                           (8) 

𝐼𝑐 =  
λ𝑚á𝑥−𝑛

𝑛−1
                                                    (9) 

λ𝑚á𝑥 =  
1

𝑛
∑

[𝐴𝑤]𝑖

𝑤𝑖

𝑛
𝑗=1                                        (10) 



47 
 

 

Em que: 

IR: índice randômico extraído do Quadro 5;  

IC: índice de consistência;  

n: número de fatores testados (número de colunas ou linhas); 

λ𝑚á𝑥: autovetor;  

[𝐴𝑤]𝑖: matriz resultante do produto da matriz de comparação [𝐴𝑤]𝑖 pelos 

pesos calculados (𝑤𝑖);  

(𝑤𝑖): pesos calculados. 

O IR necessário para o cálculo da RC, consiste num valor proposto por 

Saaty (1987), o qual varia de acordo com o número de fatores analisados (n), 

apresentado no quadro abaixo. 

Quadro 5. IR de acordo com a literatura. 

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

IR 0 0 0,58 0,90 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 

Fonte: adaptado de Saaty (1987). 

 A partir da matriz construída, foi possível obter os pesos qualitativos para 

cada fator, com base em suas comparações. Logo, o resultado final, o qual 

representa as áreas suscetíveis à inundação, foi obtido utilizando a ferramenta 

Raster Calculator do ArcGIS 10.5, onde multiplicou-se o peso encontrado pelo 

seu respectivo fator, conforme a Equação 11.  

          S= (P1*HAND) + (P2* Relevo) + (P3*Altimetria) + (P4*Morfometria)         (11) 

Em que: 

P1, P2, P3 e P4: são pesos qualitativos para cada fator; 

S: Suscetibilidade de Inundação.  

Após a obtenção dos mapas temáticos e aplicação do método da AHP 

para obter o mapa de suscetibilidade à inundação, os resultados obtidos foram 

devidamente tabulados, conforme as classes, para análise.  
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 Elaboração da base cartográfica 

A Figura 9 apresenta o Mapa da Base Cartográfica da área de estudo 

mostrando a vetorização de suas informações altimétricas e planimétricas.  

 

 

Figura 9. Mapa Base da Área da BHRE (Autoria própria, 2021). 
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As curvas de nível variaram entre 470m e 595m, com equidistância de 

5m. A bacia hidrográfica do Ribeirão do Enxofre possui um perímetro de 

18,63km. A rede de drenagem da BHRE apresentou um comprimento total dos 

canais de drenagem de 41,63 km, sendo que deste total, 8,18 km refere-se ao 

comprimento do canal principal, Ribeirão do Enxofre. O sistema de drenagem da 

BH, de acordo com a hierarquia de Strahler (1957), apresentou grau de 

ramificação de quarta ordem. Segundo a classificação dos padrões de drenagem 

proposto por Christofoletti (1980), a topologia do sistema identifica-se com 

padrão de drenagem dendrítico, devido seu desenvolvimento se assemelhar 

com a configuração de uma árvore. 
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5.2 Elaboração do Modelo Digital de Terreno 

A Figura 10 apresenta o Mapa do MDT, a cota máxima da área de estudo 

foi de 596,76m e cota mínima foi de 467,253m.  

 

Figura 10. Mapa do MDT da BHRE (Autoria própria, 2021). 
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5.3 Mapeamento da Altimetria 

A Figura 11 mostra o Mapa de Altimetria da área de estudo. A altitude na 

BHRE apresentou uma variação de 467,25m a 596,76m.  

 

Figura 11. Mapa da Altimetria (Autoria própria, 2021). 
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De acordo com Magalhães et al. (2011) a análise das cotas altimétricas 

de uma BH permite conhecer sua influência sobre os processos de inundação. 

As regiões que apresentam altitudes elevadas são as menos suscetíveis à 

ocorrência de inundações, em decorrência da água ser direcionada para as 

regiões de menores altitudes pela ação da gravidade. Em contrapartida, as 

regiões de menores altitudes são mais suscetíveis, em função do acúmulo de 

água.    

Após a reclassificação do Mapa da Altimetria (Figura 11), as altitudes 

entre 467,25m e 533,78m, representando 7,51km² (50,12%) da área da bacia, 

foi classificada como as regiões de alta suscetibilidade aos processos de 

inundação, por apresentar as altitudes menos elevadas. Cerca de 3,74km² 

(25,02%) da bacia foi classificado como média suscetibilidade, onde as altitudes 

variaram entre 533,78m e 554,80m, e 3,72km² (24,86%) foi classificado como 

baixa suscetibilidade, por apresentar as altitudes mais elevadas (Tabela 2).  

Tabela 2. Classificação da suscetibilidade quanto à altimetria da BHRE. 

Classe Altitude (m) Área (Km²) Área (%) 

Alta 467,25 – 533,78 7,51 50,12 

Média 533,78 – 554,80 3,74 25,02 

Baixo 554,60 – 596,76 3,72 24,86 

             Fonte: Autoria própria (2022).  
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5.4 Mapeamento dos Padrões de Relevo  

O Mapa da Declividade (Figura 12), foi utilizado para auxiliar na 

identificação e visualização das feições dos relevos da área de estudo.  

   

        Figura 12. Mapa da Declividade da BHRE (Autoria própria, 2021). 

A declividade influencia no escoamento superficial, pois quanto maior o 

declive do terreno, maior será a predisposição da água escoar. Em contrapartida, 

em regiões menos declives, ou seja, planas, existe a tendência do maior acúmulo 
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de água. Prochmann (2014) explica que quando a declividade é maior, isso 

proporciona uma maior velocidade do escoamento superficial, fazendo com que 

haja a redução da capacidade de armazenamento no solo, o que reflete em um 

maior acúmulo de água nas áreas mais planas. Nesse sentido, as áreas mais 

planas apresentam maiores probabilidades de sofrer inundações em 

comparação com as áreas fortemente ondulas, montanhosas e escarpadas 

(CAMPOS et al., 2015; CAMPIOLI; VIEIRA, 2019; RODRIGO, 2019). 

De acordo o proposto pela EMBRAPA (1979), os percentuais da 

declividade possibilitam a categorização dos relevos em planos, ondulados, 

suave ondulados, forte ondulados, montanhosos e escarpados. Diante disso, de 

acordo com a Tabela 3, os relevos caracterizados como planos, correspondem 

16,78% (2,5 km²) da BHRE, os suaves ondulados correspondem 22,87% (3,42 

km²), os ondulados 49,04% (7,34 km²), forte ondulados 11,01% (1,64 km²) e os 

montanhosos 0,30% (0,05 km²).  Portanto, de acordo com a análise do Mapa da 

Declividade (Figura 12), a BHRE possui uma predominância de relevos 

ondulados. 

Tabela 3. Distribuição absoluta e relativa das classes de relevo da BHRE. 

Classes de 

Relevo 

Declividade 

(%) 

Área 

(km²) 

Área 

(%) 

Plano 0 - 3 2,50 16,78 

Suave 

Ondulado 

3 - 8 3,42 22,87 

Ondulado 8 - 20 7,34 49,04 

Forte 

Ondulado 

20 - 45 1,64 11,01 

Montanhoso 45 - 75 0,05 0,30 

Escarpado 75 > - - 

                             Fonte: EMBRAPA, 1979.  
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O Mapa do Sombreamento do Revelo da BHRE (Figura 13), foi utilizado 

para auxiliar interpretação das feições do relevo. As sombras desenhadas no 

mapa, simulam o efeito dos raios solares sobre o terreno variado da superfície, 

permitindo visualizar as áreas planas e as acentuadas.  

 

Figura 13. Mapa do Sombreamento do Relevo da BHRE (Autoria             

própria, 2021). 
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O Mapa Pedológico (Figura 14), foi utilizado para auxiliar na identificação 

dos padrões de relevo da BHRE.   

 

Figura 14. Mapa Pedológico da BHRE (ROSSI, 2017). 
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De acordo com o mapa pedológico (ROSSI, 2017), foram encontrados na 

área de estudo foram: Argissolos, Área urbana, Neossolos, Nitossolos e 

Latossolos (Tabela 4). Os argissolos correspondem 4,64% (0,69 km²) da área de 

estudo, a área urbana corresponde 59,99% (8,98 km²), os neossolos 

correspondem 32,27% (4,82 km²), os nitossolos 0,49% (0,07 km²) e os latossolos 

2,61% (0,39 km²). 

Tabela 4.Distribuição absoluta e relativa dos tipos de solos da BHRE. 

Ordem dos solos Área (km²) Área (%) 

Argissolos 0,69 4,64 

Área urbana 8,98 59,99 

Neossolos 4,82 32,27 

Nitossolos 0,07 0,49 

Latossolos 0,39 2,61 

                        Fonte: Rossi (2017). 

O tipo de solo influência diretamente na capacidade de infiltração e no 

escoamento da água no solo (CAMPIOLI; VIEIRA, 2019).  Na BHRE existe um 

grande predomínio áreas classificadas como urbanas e de neossolos. As áreas 

urbanizadas proporcionam uma menor infiltração das águas e um maior 

escoamento superficial, devido à impermeabilização dos solos. Em vista disso, 

a frequência e a intensidade dos eventos de enchentes e inundações aumentam 

em razão da não-permeabilidade dos solos (TUCCI, 2015). Os Neossolos são 

caracterizados como solos pouco evoluídos e rasos, e, por essas condições, 

apresentam baixa profundidade e baixa retenção de água, portanto, são 

considerados como de elevada suscetibilidade à inundação (EMBRAPA, 2018). 

A Figura 15 apresenta o Mapa dos Padrões de Relevo da área de estudo.  

A partir da compreensão da geologia da área, com base nos estudos científicos 

e levantamento de dados georreferenciados, os relevos encontrados na BH 

foram: Planícies de Inundação, Terraços Fluviais, Colinas e Morrotes.   
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Figura 15. Mapa dos Padrões de Relevo da BHRE (Autoria própria, 2021). 

 

 



59 
 

 

A Tabela 5 apresenta a classificação da suscetibilidade à ocorrência de 

inundação com relação ao tipo do relevo e áreas representativas dos relevos.  

Tabela 5. Classificação da suscetibilidade quanto ao relevo da BHRE. 

Relevo Classe de 

suscetibilidade  

Área 

(%) 

Área (km²) 

Planície de inundação Alta 10,64% 1,59 

Terraços Fluvial Baixa 2,45% 0,37 

Colinas Baixa 85,80% 12,81 

Morrotes Baixa 1,11% 0,17 

Massa d’água - 0,20% 0,03 

     Fonte: Autoria própria (2022). 

As planícies de inundação, correspondem 10,64% da área da BHRE e 

foram classificadas com alta suscetibilidade à inundação, por retratar as áreas 

mais baixas e planas, localizadas paralelas às margens do Ribeirão do Enxofre 

e seus afluentes, com amplitudes zero e inclinação das vertentes entre 0º - 3º 

(DANTAS, 2020). De acordo com IBGE (2009), as planícies de inundação são 

“áreas planas resultantes de acumulação fluvial sujeitas a inundações 

periódicas, correspondendo às várzeas atuais”, portanto, são definidas como 

áreas naturais de extrapolação das águas dos rios, em caso de chuvas intensas 

(CONCEIÇÃO; SIMÕES, 2021).   

Os terraços fluviais são áreas suavemente inclinadas, caracterizadas pela 

deposição de sedimentos erodidos das planícies de inundação, os quais são 

transportados por processos fluviais (IBGE, 2019). Os terraços são localizados 

em altitudes superiores aos canais fluviais, com amplitudes variando entre 2m e 

20m (DANTAS, 2020). Por essas condições, esses locais são menos propensos 

às inundações mais recorrentes (CHRISTOFOLETTI, 1981). 

Nas colinas, a infiltração e o escoamento superficial são processos mais 

predominantes, por estarem em uma posição mais elevada, com amplitudes 

entre 20m e 50m. Estes locais apresentam baixa densidade de drenagem. 

(DANTAS, 2020; OLIVEIRA; GUASSELLI, 2018).  Nos morrotes, o escoamento 

superficial é o processo mais predominante por apresentar vertentes de 
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gradiente moderado alto, variando entre 10º e 30º, com amplitudes de relevo 

variando de 40m a 100m.  

Os terraços fluviais, as colinas e os morrotes, corresponderam, 2,45%, 

85,80% e 1,11%, respectivamente, da área da bacia e foram classificados como 

baixa suscetibilidade à inundação, devido suas características e por estarem 

localizados em uma posição mais elevada do relevo da BH. As inundações 

podem ocorrer nesses relevos, em caso de chuvas extremamente intensas 

(CONCEIÇÃO; SIMÕES, 2021). É importante considerar que a ocupação 

antrópica nesses relevos provoca uma redução na infiltração e um aumento 

significativo nos escoamentos superficiais, em virtude da retirada da vegetação 

das encostas (OLIVEIRA; GUASSELLI, 2018). 
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5.5 Mapeamento de Altura Acima da Drenagem mais Próxima    

A Figura 16 apresenta o Mapa das alturas de inundação determinas pelo 

modelo HAND.  

 

Figura 16. Mapa da Altura Acima da Drenagem mais Próxima da BHRE 

(Autoria própria, 2021). 
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A Tabela 6 apresenta os resultados obtidos pelo modelo HAND, 

considerando a classificação da suscetibilidade à inundação como: alta, médio 

e baixa e sua área representativa da BH.  

Tabela 6. Classificação da suscetibilidade do HAND da BHRE. 

Altura HAND Classe da 

Suscetibilidade 

Área(km²)  Área (%) 

0 - 1m Alta 2,67  17,85% 

1 - 2m Média 0,91  6,11% 

> 2,0m  Baixa 11,39  76,04% 

        Fonte: Autoria própria (2022). 

A cota HAND entre 0m e 1m representa 2,67km² (17,85%) da BHRE e foi 

classificada como alta suscetibilidade, por serem as áreas mais próximas dos 

cursos d’água. De acordo com o mapa de relevo (Figura 15) e o mapa de 

altimetria (Figura 11), essas áreas coincidem com as planícies de inundação e 

as atitudes mais baixas da bacia, o que afirma sua classificação.  Estas cotas 

correspondem, portanto, às primeiras regiões a serem inundadas em caso de 

chuvas intensas (BITAR, 2014; CONCEIÇÃO; SIMÕES, 2019; FLORA, 2019).  

A cota HAND entre 1m e 2m, correspondente a 0,91km² (6,11%) da área, 

foi classificada como média suscetibilidade, sendo as seguintes áreas a serem 

inundadas, principalmente em casos de chuvas extremamente intensas 

(CONCEIÇÃO; SIMÕES, 2021; FLORA, 2019).  

Já a cota HAND maior que 2m, correspondente a 11,39km² (76,04%), foi 

classificada como baixa suscetibilidade, por estarem mais distantes dos cursos 

d’água (FLORA, 2019). Essas áreas, de acordo com o mapa de relevo e mapa 

de altimetria, coincidem com as colinas e os morrotes e representam as altitudes 

mais elevadas da bacia, o que confirma a classificação de baixa suscetibilidade.  
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5.6 Análise morfométrica  

A Figura 17 apresenta as cinco sub-bacias delimitadas na BHRE, as quais 

foram numeradas de 1 a 5.  

Figura 17. Mapa da delimitação das sub-bacias da BHRE (Autoria 

própria, 2021). 
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A Tabela 7 apresenta a área, o perímetro, o comprimento da hidrografia e os resultados obtidos dos cálculos das variáveis 

morfométricas (Rr, Dd, Ic e I) das cinco sub-bacias.  

Tabela 7. Resultados das variáveis morfométricas. 

Sub-bacias   Área (km²)  *f Área(Km²) Perímetro (Km) Hidrografia (Km)  Dd Ic Rr Is 

1  2,18 2,01 6,59 7,26 3,60 0,59 0,026 1,13 

2  2,52 2,29 7,68 8,77 3,82 0,49 0,031 1,09 

3  2,76 2,49 7,05 8,47 3,40 0,63 0,025 1,17 

4  4,41 3,80 9,33 10,42 2,74 0,55 0,007 1,50 

5  3,10 2,76 9,36 6,71 2,42 0,40 0,004 1,63 

*f Área:  área elevada a 0,9. Fonte: autoria própria (2022). 

 

A área e o Ic são definidos como fatores geométricos da BH, que permitem indicar a suscetibilidade à inundação em relação 

à forma da BH (RODRIGUES, 2019). De acordo com Christofoletti (1981) e Bitar (2014), a área é definida como uma variável 

importante, por estar relacionada quantitativamente com a captação da água precipitada, logo quanto maior a área, menor poderá 

ser o efeito de inundação no interior da BH e sua jusante.   
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Quando o resultado do Ic está mais próximo da unidade (1,00), a BH 

apresenta uma semelhança com o formato circular, e quanto menos próximo da 

unidade, mais podem se aproximar da forma alongada (VILLAS; MATTOS, 

1975). Nesse contexto, os valores dos Ic sugerem que as sub-bacias 1, 3 e 4 

apresentam um formato mais circular com relação as sub-bacias 2 e 5. Segundo 

Villas e Mattos (1975), a Tabela 8 apresenta a relação dos valores do Ic com a 

tendência de ocorrência de enchentes.  

Tabela 8. Propensão a enchentes baseados nos valores do Ic. 

Índice de circularidade      Propensão a enchentes 

> 0,5 Alta 

= 0,51 Média 

< 0,51 Baixa 

               Fonte: Adaptado de Villas e Mattos (1975) e Rodrigues (2019). 

De acordo com os valores calculados do IC, as sub-bacias 1,3 e 4 podem 

apresentar uma alta propensão a enchentes. Isso acontece pois o formato mais 

circular das bacias hidrográficas, proporcionam um menor percurso aos 

escoamentos pluvial, o que reflete em um menor tempo de concentração e 

elevada vazão em relação as bacias mais alongadas, tornando-as mais 

suscetíveis aos processos de inundação.  

De acordo com Villas e Mattos (1975), a drenagem é retratada como boa 

quando, 1,5 km/km² ≤ Dd < 2,5km/km², muito boa quando, 2,5 km/km² ≤ Dd < 

3,5km/km² e excepcional quando Dd ≥  3,5km/km². Diante disso, as sub-bacias 

1 e 2 são bem drenadas, as sub-bacias 3 e 4 possuem uma drenagem muito boa 

e a sub-bacia 5 uma drenagem boa. Esse índice representa a quantidade de 

canais disponíveis para o escoamento da água, logo, indica uma eficiência no 

sistema de drenagem das sub-bacias, pois quanto maior a Dd, mais rápido a 

água vai escoar, diminuindo o tempo de retenção na bacia (RODRIGO, 2019).  

A Rr é uma variável que permite indicar a declividade geral da sub-bacia. 

De acordo com Schumm (1956), quanto maior o valor da Rr, maior será o 

desnível entre cabeceira e o exutório. A Rr pode ainda influenciar na velocidade 

do escoamento da água, visto que, quanto maior seu valor, maior poderá ser a 

velocidade da água, em decorrência da declividade da BH.  De acordo com a 
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classificação de Rossi e Pfeifer (1999) valores entre 0,00 e 0,10 são classificados 

como baixa relação de relevo. Portanto, as sub-bacias apresentaram uma baixa 

Rr, resultado das baixas variações altimétricas.  

O Is é a variável que descreve a velocidade do escoamento superficial. 

Alves e Castro (2003), explicam que quando os valores da sinuosidade dos 

cursos d’água estão próximos de 1, são classificados como retilíneos, e quando 

os valores são superiores a 2, como sinuosos. Para os valores intermediários, 

entre 1 e 2, os canais são classificados como transicionais. Nesse contexto, 

quanto menor a Is, menor a velocidade do escoamento fluvial, que 

consequentemente, implica em uma menor suscetibilidade a inundação a 

jusante da BH, devido permitir uma maior retenção de água no interior da bacia 

hidrográfica (SANTOS; CARVALHO; ANTONELI, 2016). As sub-bacias da área 

de estudo apresentaram valores intermediários, enquadrando-as na 

classificação de canais transicionais.  

A Tabela 9 apresenta os resultados obtidos do GSF das cinco sub-bacias, 

considerando a classificação da suscetibilidade a ocorrência de inundação 

como: alta, médio e baixa. 

Tabela 9. GSF das sub-bacias com suas respectivas classificações. 

Sub-bacias   GSF Classificação  

1  1,86 Média  

2  1,00 Baixa  

3  2,17 Média  

4  3,00 Alta  

5  2,05 Média   

                   Fonte: Autoria própria (2022). 
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A Figura 18 mostra o Mapa do GSF apresentando os valores dos índices 

obtidos.   

Figura 18. Mapa do GSF das sub-bacias do BHRE (Autoria própria, 2022). 
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A caracterização morfométrica possibilita indicar quantitativamente a 

predisposição das BH aos processos de enchentes e inundações. De acordo 

com os valores do GSF obtidos e com base no índice geral de comparação 

utilizado no presente trabalho (Tabela 9), a sub-bacia 2 foi classificada com baixa 

suscetibilidade à inundação, já as sub-bacias 1, 3 e 5 foram classificadas com 

média e a sub-bacia 4 foi com alta. 

Os valores obtidos das variáveis morfométricas da sub-bacia 4 revelaram 

que suas características físicas influenciam mais nos processos de inundação, 

em comparação com as sub-bacias 1, 3 e 5, principalmente por possuir uma 

maior área de contribuição e baixa declividade.  Já a sub-bacia 2, por se tratar 

de uma sub-bacia mais alongada, com sistema de drenagem eficiente e baixa 

Rr, foi considerada menos suscetível aos processos de inundação em 

comparação com as outras sub-bacias.  
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5.7 Determinação de suscetibilidade à inundação por Análise 

Hierárquica de Processos 

 

A Tabela 10 apresenta os valores atribuídos na matriz de comparação 

pareada, conforme a análise do questionário aplicado e estudos sobre o tema 

(Apêndice A).  

Tabela 10. Matriz de comparação pareada da AHP. 

Fatores HAND Relevo Altimetria Morfometria 

HAND 1 3 2 7 

Relevo 1/3 1 2 5 

Altimetria 1/2 1/2 1 3 

Morfometria 1/7 1/5 1/3 1 

    Fonte: autoria própria (2022). 

Dezesseis profissionais responderam ao questionário, sendo seis 

estudantes e quatro profissionais de Engenharia Ambiental, um em Geografia, 

dois em Gestão Ambiental, dois em Urbanismo e um em Biologia, utilizando a 

escala de comparadores (Quadro 2). 

Como foram utilizadas quatro variáveis no método da AHP, o valor de IR 

para calcular a RC foi de 0,90, conforme o Quadro 5. O resultado da RC foi de 

0,048, desta forma, quando o RC é inferior a 0,1, considera-se que a matriz 

pareada apresenta coerência e confiabilidade entre os pesos atribuídos 

(ANGELO et al., 2018; SACRAMENTO, 2020). A Tabela 11 apresenta os 

resultados dos pesos qualitativos de cada fator.  

Tabela 11. Ponderação das variáveis na AHP. 

Variáveis Pesos 

HAND 0,500 

Padrões de Relevo 0,263 

Altimetria 0,179 

Morfometria 0,059 

                                       Fonte: autoria própria (2022). 
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De acordo com a Tabela 11, o HAND foi considerado o fator mais 

importante para a suscetibilidade por se tratar de um modelo mais fundamentado 

em explorar quantitativamente a topo-hidrologia da paisagem. Isto permite 

conhecer outros processos superficiais relativos ao movimento, acumulação, 

infiltração, armazenamento e drenagem da água, que influenciam nos eventos 

de inundação (NOBRE et al., 2011; RENNÓ et al., 2008; TUCCI; BERTONI, 

2003). O mapeamento de padrões de relevo foi considerado o segundo fator com 

maior importância atribuída, por revelar a gênese das formas do relevo e 

considerar as complexidades que não seguem um padrão altimétrico de fácil 

delimitação, o que permite identificar quais feições são mais suscetíveis ao 

processo de inundações (OLIVEIRA; GUASSELLI, 2018).  

A altimetria foi o terceiro fator de maior importância, em função de 

influenciar na direção, velocidade da água e no acúmulo de água nos terrenos 

de baixa altitude (MAGALHÃES et al., 2011).  A morfometria foi o último fator, 

por se tratar de variáveis que revelam a interação entre os fatores hidrológicos e 

a dinâmica da BH, o que permite indicar se a BH possui tendências a enchentes 

e inundações (FELIPE et al., 2015).  

A Figura 19 mostra o resultado obtido pelo método AHP, gerado a partir 

do cruzamento dos mapas de altimetria, padrões de relevo, HAND e morfometria, 

que indica quais as áreas mais suscetíveis a ocorrência de inundações, dentro 

das sub-bacias da BHRE. 
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Figura 19. Mapa da suscetibilidade à inundação das sub-bacias da BHRE. 
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As regiões das sub-bacias classificadas como alta suscetibilidade, 

correspondem 2,82km² (18,83%) da área total da BHRE (Tabela 12). Estão 

localizadas próximas ao Ribeirão do Enxofre e seus afluentes, em baixas 

altitudes e em áreas aplainadas, que coincidem com os relevos das planícies de 

inundação e dos terraços fluviais. Por essas condições favorecem o 

direcionamento das águas pluviais para esses trechos, proporcionando um maior 

acúmulo de água (CAMPIOLI; VIEIRA, 2019; FELIPE et al., 2015; RODRIGO, 

2019). É importante observar, que de acordo com Ic, as sub-bacias, exceto a 

número 2, apresentaram um formato mais semelhante ao de uma circunferência. 

Diante disto, o tempo de concentração será menor e vazão será maior em 

relação às sub-bacias hidrográficas alongadas, o que as deixa mais suscetíveis 

ao processo de inundação (FELIPE et al., 2015; RODRIGO, 2019). Nesse 

sentido, os resultados foram condizentes, pois em condições de chuvas 

intensas, essas as áreas são geralmente as mais atingidas pelas inundações, 

devido à predisposição natural dos terrenos (CONCEIÇÃO; SIMÕES, 2019).  

Tabela 12. Resultado das áreas das classes de suscetibilidade da BHRE. 

Classificação Área (km²) Área (%) 

Alta 2,83 18,83 

Média 10,94 73,07 

Baixa 1,18 7,88 

                           Fonte: Autoria própria (2022). 

As regiões das sub-bacias classificadas como média suscetibilidade, 

correspondem 10,94km² (73,07%) da área total da BHRE (Tabela 12). Os 

resultados são condizentes, pois apesar dos relevos dessas áreas serem 

compostas por colinas e morrotes (que possuem baixa suscetibilidade), essas 

localidades estão próximas aos cursos d’água e em baixas e médias altitudes, 

que influenciam no acúmulo de água nas regiões planas (CAMPIOLI; VIEIRA, 

2019). Além disso, as variáveis morfométricas das sub-bacias, revelaram que 

suas características físicas as tornam mais propensas a eventos de inundação.  

As áreas classificadas como baixa suscetibilidade, correspondem 1,18km² 

(7,88%) da área total da BHRE (Tabela 12), e estão localizadas nas altitudes 

mais altas do interior da sub-bacia 2, portanto, o processo predominante é o 
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escoamento superficial (FELIPE et al., 2015; RODRIGO, 2019). A sub-bacia 2, 

apresentou um formato mais alongado em comparação com as outras, com um 

sistema de drenagem bastante eficiente. Logo, pelas condições seus terrenos 

são menos propensos aos processos de inundação (CAMPIOLI; VIEIRA, 2019; 

CONCEIÇÃO; SIMÕES, 2021).  

. Verificou-se pelos resultados obtidos, conforme a Tabela 13, que as sub-

bacias 3, 4 e 5 apresentaram as maiores porcentagens de áreas classificadas 

como alta e média suscetibilidade. Isso ocorreu, pois estão localizadas nas 

regiões mais planas do interior da BHRE, e durante a identificação dos relevos, 

foi observado, que essas sub-bacias apresentam um alto grau de urbanização.  

Segundo Martins (2015) e Tucci (2005), as interferências antrópicas, como a 

ocupação das áreas de várzeas, canalização dos rios, retirada da vegetação das 

proximidades dos canais, aceleram e aumentam significativamente o 

escoamento e o volume de água e, consequentemente, aumentam a 

predisposição dos terrenos e a intensidade das inundações.  

Tabela 13. Porcentuais das áreas das classes de suscetibilidade de cada sub-

bacia. 

 
Sub-bacias 

Classes da Suscetibilidade (%) 
     Alta           Médio         Baixa 

1 13,691 86,425 - 

2 13,692 39,485 46,895 

3 22,891 77,103 - 

4 18,944 81,052 - 

5 22,456 77,547 - 

                      Fonte: autoria própria (2022). 

É importante ressaltar que as características físicas da BHRE não são o 

único fator de influência da predisposição do terreno. As transformações que o 

meio vem sofrendo ao longo dos anos, sejam naturais ou antrópicas, concedem 

um novo ambiente para essas sub-bacias (MARTINS, 2015; TUCCI, 2005; 

DANTAS, 2020). Posto isso, as cartas de suscetibilidades são ferramentas de 

planejamento que subsidiam a expansão urbana, sendo consideradas influentes 

no controle e prevenção de inundações, mediante ao potencial da suscetibilidade 



74 
 

 

dos terrenos (CONCEIÇÃO; SIMÕES, 2021; BITAR, 2014; REZENDE et al., 

2017). 

 

6 CONCLUSÕES 

Neste estudo, foi possível elaborar um banco de dados espaciais da 

BHRE, devido à disponibilidade de dados cartográficos de referência do 

município de Piracicaba, em adequada escala para aplicação da metodologia da 

pesquisa. Produtos cartográficos de qualidade e de acesso facilitado, são 

importantes para a elaboração de estudos ambientais, por meio de 

geotecnologias.  

Além disso, o desenvolvimento de metodologias que funcionem em todo 

território brasileiro, hoje é considerado um grande desafio, devido a diversidade 

geomorfológica e geológica do Brasil. Diante disso, a elaboração de manuais 

metodológicos de abrangência nacional, possibilita o auxílio do planejamento 

territorial, pois tais métodos podem ser aplicados em diferentes localidades de 

interesse.  

 A aplicação da AHP foi essencial para o aperfeiçoamento dos 

procedimentos de modelagem de inundação, devido possibilitar atribuir pesos 

aos mapas temáticos com relação ao grau de importância, no que tange a 

suscetibilidade à inundação, nesse sentido, a técnica AHP, foi eficaz e 

satisfatória, por minimizar os erros de julgamentos durante o processo. A 

utilização do SIG, aliado com as técnicas de geoprocessamento e sensoriamento 

remoto, para a elaboração e integração dos mapas temáticos se mostraram 

também bastante adequadas na geração do mapa de suscetibilidade.  

Os resultados obtidos com análise do mapeamento da suscetibilidade à 

inundação (Figura 19) revelaram que a bacia possui um predomínio de áreas 

classificadas como média suscetibilidade. Esse resultado, foi devido as sub-

bacias da BHRE estarem localizadas em áreas de baixas altitudes, aplainadas, 

próximas ao Ribeirão do Enxofre e seus afluentes, possuírem um formato mais 

circular e um alto grau de solos urbanizados. Os níveis de informações que mais 

influenciaram a suscetibilidade foram o HAND e o relevo, seguidos da altimetria 

e a morfometria. Nesse sentido, os fatores naturais da BH relacionados à 
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geomorfologia, pedologia, altimetria, proximidade da rede de drenagem e a 

forma, são elementos que potencializam a predisposição dos terrenos a 

ocorrência de inundação.  

Para trabalhos futuros, a priorização das sub-bacias seria interessante, 

pois possibilitaria indicar um ranqueamento das sub-bacias mais suscetíveis aos 

processos de inundação, isso permitiria melhores estratégicas na gestão urbana 

da cidade, frente a expansão urbana. Além disso, de acordo com estudos 

científicos e técnicos sobre o tema, é recomendado realizar um levantamento em 

campo, com o intuito de validar os resultados obtidos nos mapas temáticos, 

principalmente o relevo e as cotas HAND, de modo a melhorar apreciação dos 

resultados.   

 

 

 

 

 

.  
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APÊNDICES 

APÊNDICE A – Formulário para consulta de especialistas na ponderação dos 

critérios para suscetibilidade a inundações pela AHP 

Consulta de grau de importância de variáveis para mapeamento 

de suscetibilidade à inundação de uma bacia hidrográfica 

 
A região de Piracicaba (interior do estado de São Paulo) possui um histórico de 

ocorrência de eventos extremos e problemáticas com inundações. Esta 

localidade é o objeto de estudo do TCC da aluna Bruna C. Schatz, do curso de 

Engenharia Ambiental da Unesp Sorocaba, orientado pela doutoranda Bruna H. 

Sacramento. A pesquisa tem como objetivo aplicar uma metodologia para 

mapeamento da suscetibilidade a inundações por meio de ferramentas de 

geoprocessamento. Uma das etapas da metodologia do estudo consiste na 

definição da ordem de importância das variáveis utilizadas pelo método da 

Análise Hierárquica de Processos (AHP) e, para isso, o presente formulário visa 

realizar esta consulta a profissionais da área ambiental. As variáveis utilizadas 

na pesquisa para a elaboração dos mapeamentos foram: altimetria, padrões de 

relevo, HAND e variáveis morfométricas de sub-bacias hidrográficas. 

- ALTIMETRIA: influencia no nível de água alcançada por uma inundação, uma 

vez que a ação da gravidade direciona a água até regiões mais baixas, portanto, 

quanto menor a altitude, maior a tendência de inundação.  

- HAND: permite determinar a distância vertical de cada ponto em relação à 

drenagem mais próxima. Isto é importante pois está relacionado com a 

profundidade do lençol freático, ou seja, com a disponibilidade da água do solo 

e sua saturação. Por exemplo: valores pequenos de distância vertical apontam 

regiões com lençol freático próximo a superfície, e por consequência, solos em 

condições próximas da saturação. 

- PADRÕES DE RELEVO: permite compreender a geomorfologia da área para 

identificar os relevos mais suscetíveis à ocorrência de inundação. Relevos mais 

planos, como as planícies de inundação, possuem maior suscetibilidade à 

inundação.  
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- VARIÁVEIS MORFOMÉTRICAS: indicam quantitativamente as características 

de uma bacia hidrográfica como área, forma, arranjo etc. Por exemplo: formas 

arredondadas são mais propensas a inundação. Quanto maior a densidade de 

drenagem, menor a infiltração de água no solo, consequentemente, mais 

propensa à inundação a bacia hidrográfica. 

  
1) Formação (nome do curso): 

 
_________________________________________________________ 
 

 
2) Titulação: 
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3) Com relação à suscetibilidade à inundação, julgue a importância da 

ALTIMETRIA sobre as variáveis abaixo (exemplo: se tiverem a mesma 

importância, selecione 1. Se a variável for muito mais importante para a 

inundação que a ALTIMETRIA, selecione 9). 

 

 
 
 

VARIÁVEIS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 

HAND                  

RELEVO                  

MORFOMETRIA                  

 

 

4) Comente a consideração acima: 
 
_____________________________________________________________ 
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5) Com relação à suscetibilidade à inundação, julgue a importância da 

RELEVO sobreas variáveis abaixo (exemplo: se tiverem a mesma 

importância, selecione 1. Se a variável for muito mais importante para a 

inundação que a RELEVO, selecione 9). 

 

 
 

VARIÁVEIS  1 2 3 4 5 6 7 8 9 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 

HAND                  

ALTIMETRIA                  

MORFOMETRIA                  

 
 

6) Comente a consideração acima: 
 
_____________________________________________________________ 
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7)  Com relação à suscetibilidade à inundação, julgue a importância do 

HAND sobre as variáveis abaixo (exemplo: se tiverem a mesma 

importância, selecione 1. Se a variável for muito mais importante para a 

inundação que a HAND, selecione 9). 

 

 
 

VARIÁVEIS  1 2 3 4 5 6 7 8 9 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 

RELEVO                  

ALTIMETRIA                  

MORFOMETRIA                  

 
 

8) Comente a consideração acima: 
 
_____________________________________________________________ 

 


