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Resumo 
Sob a perspectiva do avanço das geotecnologias no século XXI, a análise multicritério é uma das ferramentas 
mais utilizadas. Esta análise, como explica Moura (2007) consiste no estabelecimento de uma média ponderada 
de classes de diferentes critérios em um plano espacial georreferenciado. O produto final é um mapa temático 
classificando ordinalmente um fenômeno que é objeto de análise. Dessa maneira, o presente trabalho procura 
realizar esta análise sobre uma bacia situada em área urbana no município de Rio Claro (estado de São Paulo, 
Brasil). A bacia do córrego Wenzel, que se estende por mais de 2000m sobre região de ocupação industrial e 
residencial, mas com parte relevante de sua Área de Proteção Permanente (APP) preservada sob a forma de 
mata ciliar. Segundo Monteiro e Viadana (2007), há três processos principais de degradação ambiental 
observados no local: enchentes, erosão e poluição das mananciais. Propõe-se analisar esses três fenômenos 
por meio de análise multicritério, estabelecendo cenários que subsidiem a tomada de decisões para 
planejamento ambiental. Foram utilizados os seguintes planos de informação (mapas georreferenciados): 
geologia, solos, elvação do terreno e declividade (Plano Diretor municipal de 2008) e uso da terra (2010). Na 
análise multicritério para enchentes, a pouca declividade e a alta impermeabilização do solo possibilitou avaliar 
um risco elevado, principalmente no centro da bacia e na porção leste. Pela menor propensão ao escoamento, 
setores com afloramento da formação Rio Claro também foram considerados mais suscetíveis a alagamentos. 
No cenário gerado para erosões, a boa preservação de APP, e o fato do relevo ser pouco acidentado, resultou 
em um cenário com predominância de risco moderado à erosão, com exceções em áreas de maior declive e 
com afloramento da formação Rio Claro, mais suscetíveis. A análise de riscos à contaminação resultou em um 
mapa do leito com risco moderado na maior parte do leito, com setores de risco elevado em pontos em que a 
APP não foi preservada. 
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Abstract 
Among the advances in geotechnology , the multicriteria analysis is one of the most used tools. This analysis is 
the establishment of a weighted average of different classes of criteria in a georeferenced spatial plan. The final 
product is a thematic map classifying ordinally a phenomenon that is the object of analysis. Thus, this paper 
seeks to perform this analysis on a basin located in an urban area in the city of Rio Claro (São Paulo State, 
Brazil). The basin of the stream Wenzel, spanning over 2000m on region industrial and residential occupancy, but 
with a significant portion of their Permanent Protection Area preserved in the form of riparian vegetation. 
According to Monteiro and Viadana (2007), there are three main processes of environmental degradation 
observed on site: flooding, erosion and pollution of water sources. It is proposed to analyze these three 
phenomena through multicriteria analysis, establishing scenarios that support decision making for environmental 
planning We used the following information layers (georeferenced maps): geology, soils, slope (2008) and land 
use (2010). In multicriteria analysis for flooding, the low slope and high soil sealing evaluate a possible increased 
risk, especially in the center of the basin and in the eastern portion. For less prone to runoff, upwelling training 
sectors with Rio Claro were also considered more susceptible to flooding. In the scenario generated for erosions, 
good preservation of Permanent Protection Area, and the fact that relief be little bumpy, resulted in a scenario 
with predominantly moderate risk of erosion, with exceptions in areas of higher slope and outcrop of the formation 
Rio Claro, more susceptible. The risk analysis to infection resulted in a map of the bed at moderate risk in the 
majority of the bed, with sectors in high-risk points where APP has not been preserved 



1. INTRODUÇÃO 

A interação entre as atividades humanas e a natureza é um tema tradicional na Geografia e um 

dos problemas propulsores do desenvolvimento de seus métodos de análise. As preocupações 

decorrentes das transformações causadas pela sociedade no meio ambiente despertaram o surgimento 

diversas metodologias visando estabelecer critérios para o ordenamento territorial. Dentre os objetivos, 

a preservação dos recursos naturais, dentre os quais, os recursos hídricos são os principais, pela sua 

alta vulnerabilidade e pelo fato de serem condicionantes para a própria existência humana.  

Na perspectiva de uma gestão territorial visando à preservação hídrica, Ross e Del Petre 

(1998), apresentam a bacia hidrográfica como instrumento fundamental para gestão ambiental. As 

bacias hidrográficas são definidas por Garcez e Alvarez (1988) como um conjunto de áreas com 

declividade no sentido de determinada seção transversal de um curso de água, medidas as áreas em 

projeção horizontal. Na concepção de Vitte e Guerra (2004), além da perspectiva hidrológica, há ainda 

a questão ambiental como um todo, pois trata-se de um sistema ecológico aberto aberto, sobre o qual é 

possível aferir as alterações decorrentes da ação humana em uma perspectiva integrada com os 

aspectos naturais. 

O avanço das tecnologias computacionais gerou novas possibilidades e necessidades na 

gestão territorial e por meio das geotecnologias, apresentou novos métodos e ferramentas para tanto. 

Entre elas, a análise multicritério, atualmente é uma das mais utilizadas. Esta análise consiste, 

conforme explica Moura (2007) no estabelecimento de uma média ponderada de classes de diferentes 

critérios em um plano espacial georreferenciado. A partir desse resultado, pretende-se estabelecer 

bases para tomada de decisões no âmbito ambiental, social e econômico. O produto final é um mapa 

temático classificando, ordinalmente, o fenômeno que é objeto de análise. 

Dessa maneira, o presente trabalho procura realizar esta análise sobre uma bacia hidrográfica 

situada em área urbana, densamente ocupada no município de Rio Claro (região central do estado de 

São Paulo, região Sudeste do Brasil). Trata-se de uma área restrita localizada em setor urbano sobre a 

qual predomina áreas residenciais, industriais, com resíduos de matas galerias. Essa pesquisa veio a 

se somar a uma série de outras investigações realizadas no local, nas quais foram tratados problemas 

ambientais e qualidade hídrica. Pretendeu-se indicar possibilidades de políticas ambientais urbanas 

para a área, como meio de colaboração para estudos futuros mais abrangentes. 



 

 

2.  OBJETIVO 
 

 

O objetivo do presente trabalho é demonstrar as potencialidades das geotecnologias como 

ferramenta de gerenciamento ambiental e desenvolver a análise multicritério como ferramenta voltada à 

gestão por bacias hidrográficas, aferindo espacialmente os riscos aos principais impactos ambientais 

aos quais ela pode estar submetida. 

Busca-se demonstrar geograficamente, por meio de mapas temáticos, as principais 

suscetibilidades de uma área, no caso a possibilidade de ocorrência de enchentes e erosão 

abrangendo toda a área da bacia e, especificamente para o leito do córrego, à contaminação do por 

efluentes sanitários. 

 

 

3. ÁREA DE ESTUDO 
 

A bacia do córrego Wenzel, rio que estende por mais de 2000m sobre região de ocupação 

urbana mista (residencial, comercial e indústria), com parte relevante de sua APP preservada sob a 

forma de mata ciliar. Não há terrenos de uso rural na área. 

 

 

Figura 1: localização da área de estudo 



A área de estudo está situada na região Centro-Leste do estado de São Paulo, em área de 

clima tropical com verões quentes e úmidos e invernos secos com temperaturas amenas. A 

pluviosidade média anual oscila aproximadamente em 1400mm e as temperaturas médias entre 18°C e 

21°C, com médias diárias extremas raramente ficando abaixo dos 14°C. A região é classificada 

geomorfologicamente como “Depressão Periférica do Estado de São Paulo”, caracterizada como uma 

área rebaixada situada entre as planícies ocidentais do oeste paulista (bacia do Paraná) e o Planalto 

Cristalino do litoral paulista (PENTEADO-ORELLANA, 1981, p. 23 a 56). Localmente, a cidade de Rio 

Claro está localizada no interflúvio do Rio Corumbataí e seu afluente direto, o Ribeirão Claro, e uma 

planície marcada por “suaves colinas e ondulações”. A Geologia é marcada predominantemente por 

formações cenozoicas da Formação Rio Claro, ficando caracterizado, portanto um terreno pouco 

acidentado mais altamente suscetível à erosão pelas condições climáticas e geológicas. Em um 

cenário de urbanização intensa, sem um planejamento adequado, fica também caracterizada uma área 

altamente propícia à ocorrência de enchentes. É o caso de Rio Claro, onde, segundo  a Fundação 

SEADE (2010) há uma taxa de urbanização de 97,8% e uma densidade demográfica crescente desde 

1980, chegando a 378,5 habitantes/km² (SEADE, 2010).  

Segundo Monteiro e Viadana (2007), há três processos decorrentes de impactos ambientais 

principais observado no local de estudo: enchentes, erosão e poluição das mananciais. Sabio (2005) 

destaca a ocorrência de erosão linear na porção central da bacia, decorrente de processos erosivos 

acelerados pela urbanização e também a grande incidência de alagamentos no local. 

Assim, com base nos indicadores físicos e demográficos do município e aos problemas já 

observados, buscou-se estabelecer três modelos de análise multicritério, avaliando os seguintes 

problemas: enchente, erosão e qualidade hídrica. 

 
4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

O presente estudo se baseia na aplicação de análise multicritério, conforme definido por Moura 

(2007), tendo como ferramenta fundamental o SIG ArcGIS 9.3. 

 

4.1 Mapas temáticos 

Como base para a análise multicritério, incialmente foram desenvolvidos cinco mapas 

temáticos com características básicas da bacia do Córrego Wenzel: elevação do terreno, declividade, 

geologia, pedologia e uso da terra. 



 Mapa de elevação de terreno com base em levantamento escala 1:10.000 obtido junto 

ao plano diretor do município de Rio Claro, gerado por meio de Modelo Digital Terreno 

através do SIG ArcGIS 9.3. 

 Mapa de declividade: gerado por meio do SIG ArcGIS 9.3, tendo como base o 

mapeamento na escala 1:10.000 obtido junto ao plano diretor do município de Rio 

Claro. 

 Geologia: obtido através do mesmo mapa base, caracterizado por Zaine (1994) 

 Mapa pedológico: desenvolvido com Atlas da Bacia do Corumbataí (CEAPLA, 2008), 

em escala 1:250.000. 

 Uso da terra: com base em fotografias aéreas obtidas por meio de vôo realizado em 

2010, com resolução espacial 1:5000. As fotos foram cedidas pelo Centro de Análise e 

Planejamento Ambiental da Universidade Estadual Paulista – Campus de Rio Claro. 

O mapa de declividade apresentou vertentes que variam de 0 a 12%, passando disso e 

chegando a 30% em raros setores no baixo curso do córrego, o que demonstra a fisiografia plana do 

local. Foram identificadas duas formações geológicas predominantes: Corumbataí (Paleozoico) e Rio 

Claro (Cenozoico), sendo que a segunda ocupa mais de 90& da área da bacia, com afloramento da 

formação Corumbataí nos arredores da área de descarga do córrego. 

Quanto ao solo, não se identificaram variações relevantes, predominando latossolos vermelho-

amarelos, altamente permeáveis e ácidos, de maneira que essa variável foi descartada para fins da 

análise multicritério. A ocupação do solo é predominantemente urbana industrial e residencial, com 

mais de 20% de áreas verdes e ausência de ocupação agrícola. 

 

4.2 Análise multicritério 

Como já explicado, conforme estabelecido por Moura (2007), uma análise multicritério 

estabelece uma classificação ordinal de intensidade e predisposição a um determinado fenômeno, com 

base em diferentes variáveis espaciais georreferenciadas em uma superfície. A mesma tem como 

ferramenta fundamental a utilização de um Sistema de Informações Geográficas (SIG), que realizará os 

cálculos e a delimitação das áreas. No caso em estudo, a análise multicritério foi realizada conforme o 

esquema abaixo: 

Com base nas observações de campo realizadas em etapas anteriores da mesma pesquisa no 

pressuposto de Monteiro e Viadana (2007), foram selecionados três problemas ambientais para serem 

avaliados por meio da análise multicritério: enchentes, erosão e suscetibilidade à poluição  hídrica. 



Para o primeiro caso considerou-se a elevação do terreno fator preponderante, uma vez que a 

existência de relevo plano e rebaixado é condição para a ocorrência do acúmulo de água em 

superfície, seguido pela ocupação da terra, considerando a impermeabilização do solo fator principal de 

contribuição para os processos de alagamento. 

Para erosão, considerou-se também o relevo principal fator condicionante a ocorrência de 

problemas de movimentos de massa e rupturas topográficas, havendo risco maior em terrenos com 

maior declividade. Considerou-se, em um segundo plano a geologia e o uso da terra com pesos iguais 

para avaliação deste processo. Considerou-se no caso da geologia, formações mais recentes e menos 

litificadas mais susceptíveis à erosão e no uso da terra, áreas com vegetação preservada menos 

suscetíveis, áreas com ocupação antrópica com peso intermediário, e maior suscetibilidade em áreas 

de solo exposto. 

No caso da avaliação dos riscos de poluição hídrica, o uso da terra é considerado o fator 

preponderante, tendo peso ponderado de 50%, seguido da geologia e do relevo, também 

considerando, respectivamente maior suscetibilidade de formações geológicas mais recentes e de 

terrenos mais acidentados. 

A partir do exposto, a atribuição de pesos para cada critério na análise ficou estabelecida 

conforme a tabela abaixo: 

 Enchentes Erosão Poluição hídrica 

GEOLOGIA 20% 30% 30% 

ELEVAÇÃO 45% ----- ---- 

RELEVO ----- 40% 20% 

PEDOLOGIA - - - 

USO DA TERRA 35% 30% 50% 
Tabela 1: Importâncias atribuídas a cada mapa temático para cada cenário da análise multicritério. 

A partir dos dados aqui apresentados foi gerado mapa temático para cada tema analisado, 

classificando em três graus de risco: baixo, moderado e elevado. Pode-se considerar uma 

generalização da grande variação do índice de riscos que é gerado matematicamente pelo SIG, mas 

para fins de avaliação, considerando ser uma área relativamente pequena, considerou-se o cenário 

mais adequado para apresentação dos resultados. 

Cada mapa temático teve suas classes com potencial de risco quantificado de 0 a 5, 

considerando o peso 5 de maior potencial de impacto. O mapa de uso da terra apresentava 10 classes 

diferentes, que para cada análise foram assim classificadas. 



 

CLASSES DE USO DA TERRA Enchente Erosão Poluição 

Arborizado 1 2 1 

Campo sujo 1 2 1 

Deposição de resíduos 

(solo exposto) 

4 5  4 

Em construção 3 3 2 

Gramínea 1 2 2 

Mata 1 1 1 

Solo exposto 1 5 3 

Urbano – Industrial 5 4 5 

Urbano – Lazer 3 3 2 

Urbano - Residencial 4 3 3 
Tabela 2 – classes do mapa do uso da terra e pesos atribuídos para cada análise multicritério  

 

A mesma classificação foi feita para o mapa geológico da área, classificando as litologias em 

três grupos, diferenciando as áreas de afloramento da formação Rio Claro entre as mais arenosas e as 

mais argilosas. 

 

FORMAÇÕES GEOLÓGICAS Enchente Erosão Contaminação 

Formação Rio Claro (faces finas) 3 5 3 

Formação Rio Claro (faces grossas) 4 4  4 

Formação Corumbataí 2 3 2 
Tabela 3 – classes do mapa geológico e pesos atribuídos para cada análise multicritério  

 

Foi gerado ainda um Modelo Numérico de Terreno (MNT) por meio do SIG ArcGIS 9.3, com 

base em dados fornecidos pelo Plano Diretor Municipal de Rio Claro. Um MNT consiste na 

representação matemática em uma superfície de um fenômeno espacial, no caso a topografia da área. 

Assim se obteve o mapa de elevação, o qual sua relevância foi considerada para a análise de 

riscos de enchente, considerando áreas mais rebaixadas naturalmente mais suscetíveis a 

alagamentos. No caso no da declividade, o relevo foi classificado em classes de declividade 

considerando valores percentuais calculados pelo SIG ArcGIS 9.3 a partir do mesmo Modelo Digital de 

Terreno. Cabe ressaltar que para a análise do risco de enchentes essa variável não foi considerável. O 

s valores de declividade da área ficaram entre 0 e 30%. 



 

ELEVAÇÃO Enchente Erosão Contaminação 

585m a 590m 5 --- --- 

590m a 595m 5 --- --- 

595m a 600m 4 --- --- 

600m a 605m 4   --- --- 

605m a 610m 3 --- --- 

610m a 615m 3  --- --- 

615m a 620m 2 --- --- 

620m a 625m 2 --- --- 

625m a 630m  1 --- --- 
Tabela 4 – classes do mapa de elevação e pesos atribuídos para cada análise multicritério 

 

DECLIVIDADE Enchente Erosão Contaminação 

0% a 2% ----- 1 1 

2% a 4% ----- 1 1 

4% a 8% ---- 2 2 

8% a 12% ---- 3 2 

12% a 30% ---- 4 3 

 Acima de 30% ---- 5 3 
Tabela 5 – classes do mapa de declividade o e pesos atribuídos para cada análise multicritério 

 

5. RESULTADOS 
 

Os resultados são apresentados a partir de mapas classificando o nível de impacto em 

elevado, moderado, baixo ou, quando for o caso, inexistente. 

 

5.1  Risco de Enchentes 

Considerando a predominância de áreas pouco acidentadas e densamente urbanizadas, o 

mapa temático gerado para risco a enchentes apresentou alta incidência de áreas classificadas como 

de elevado risco de enchentes,, destacadamente nas porções sul e leste da bacia. O cenário gerado 

está em concordância com as observações de campo, onde processos de alagamento foram 

observado, sobretudo no baixo curso do rio. 

É possível afirmar que se trata de um problema que atinge predominantemente os moradores 

do baixo curso da bacia e da margem esquerda do Córrego Wenzel, onde a densidade de ocupação 

urbana é maior, tendo em vista ser o setor mais próximo ao centro da cidade. 



As áreas com baixo risco correspondem as manchas com ausência de ocupação urbana, e 

consequente permeabilização do solo. Quantificando as áreas para cada classe de risco, obtém-se os 

índices abaixo: 

 

Risco Porcentual da área total em estudo 

Baixo 20,1% 

Moderado 54,6% 

Elevado 25,2% 
Tabela 6: áreas de cada classe risco a enchentes na bacia do Córrego Wenzel. 

 

 

Figura 2: Análise multicritério de suscetibilidade à enchentes. 

 

5.2  Suscetibilidade à erosão 

Por se tratar de um terreno com topografia relativamente homogênea, essa avaliação 

apresentou grande predominância da classificação de risco “moderado”, não podendo ser classificado 

como “baixo”, levando em consideração o predomínio de formações geológicas recentes, de fraca 

litificação e às condições climáticas do local, com altos índices pluviométricos concentrados em um 

curto período do ano (verão). 

As áreas de risco considerado “alto” se concentram em áreas próximas às margens do rio com 

ocupação urbana desenvolvida, sobre a formação Rio Claro, e alguns redutos de solo exposto 

encontrado no alto curso da bacia. Essa avaliação encontra corroboração em campo, tendo em vista o 



processo de vossorcamento estudado por Sabio (2005), e encontrado em trabalho de campo localizado 

no médio curso do Córrego Wenzel, em área de ocupação residencial. 

Foram consideradas áreas de baixo risco redutos de mata ciliar e áreas com declividade 

próxima a zero. 

Risco Porcentual da área total em estudo 

Baixo 21,8% 

Moderado 75,8% 

Elevado 2,5% 
Tabela 7: área de cada classe risco à erosão na bacia do Córrego Wenzel. 

 

 

 

Figura 3: Análise multicritério de suscetibilidade à erosão 

 

5.3 Poluição Hídrica 

No que se refere ao mapa de risco a impactos a qualidade hídrica, observou-se a 

predominância de áreas mais sensíveis no alto curso da bacia, com destacado aumento de risco em 

direção à foz, sendo mais grave o problema na margem direita do córrego. 

Dois fatores essenciais contribuem para esse cenário: a predominância da Formação Rio 

Claro, menos consolidada e mais vulnerável à transmissão de solutos e a alta incidência de áreas de 

solo exposto e deposição de resíduos no alto curso do Córrego. Cabe ressaltar que no médio curso até 

proximidades da foz, o cenário apresenta considerável melhora, tendo em vista que há uma 



considerável área de respeito à APP, mesmo se tratando de área de considerável ocupação pela 

indústria. Em trabalhos de campo, aferiu-se  que a qualidade aparente da água está em concordância 

com o cenário estabelecido por esta análise. 

 

Figura 4: Análise multicritério de risco de poluição hídrica 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Os métodos empregados na presente análise geraram cenários muito semelhantes aos 

observados em trabalhos de campo e em pesquisa bibliográfica sobre a área de estudo, que demonstra 

que a análise multicritério como ferramenta de análise pode ser um importante instrumento de auxílio à 

descrição e avaliação de cenários em bacias hidrográficas com uso antrópico complexo. 

Observou-se ainda que, enquanto para o problema de risco à erosão é possível indicar setores 

pontuais de maior risco de incidência, para enchentes, se obtém apenas uma tendência, uma vez que 

as áreas avaliadas como de alto risco se distribuem homogeneamente pela maior parte da bacia. 

Foi fundamental para a obtenção de resultados satisfatórios sob a perspectiva de preservação 

ambiental a relativamente rica preservação de APP em determinados setores da bacia. É fundamental 

que isso se mantenha, mesmo com a crescente ocupação da área. É importante que a área seja objeto 

de políticas de gestão e preservação ambiental por parte do poder público, como já está previsto no 

Plano Diretor Municipal em vigência. 
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