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ABSTRACT - The lack of environmental planning linked to the disorderly occupation of large urban 
centers has significantly contributed to the occurrence of erosion processes and silting in Urban 
Watersheds (UWs). Thus, the objective of this study was to develop and apply the Sediment 
Production Susceptibility Index (SPSI) in the UWs Coqueiro I and Coqueiro II, located in the 
municipality of Campo Grande, Mato Grosso do Sul. The method used was the Analysis Hierarchical 
Process (AHP). The indicators selected for the composition of the SPSI were: Soil Type, Average 
Slope, Vegetation Cover and Unpaved Streets. The results showed that the susceptibility to 
sediment production is higher in UWs that are in the process of occupation, in relation to UWs 
already densely occupied. In addition, it was concluded that the production of sediments in urban 
areas is influenced by both natural and anthropic factors, and the SPSI can help municipalities in the 
environmental planning of cities and in the adoption of preventive measures for silting up 
watercourses and clogging of drainage systems of UWs, avoiding environmental, social and 
economic problems for the population and public administration. 
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1- INTRODUÇÃO 

A crescente urbanização tem alterado as características das bacias hidrográficas. As 

modificações realizadas na paisagem para implantação e expansão das cidades incidem diretamente 

na dinâmica hidrológica natural, interferindo no percurso por onde a água circula e na produção de 

sedimentos em áreas urbanas. Esses efeitos são severamente sentidos em países em 

desenvolvimento (Dash e Sar, 2020), ameaçando vidas humanas e condições econômicas. 

Quando a precipitação é intensa e o solo não tem capacidade ou condições de infiltração, 

grande parte do volume escoa para o sistema de drenagem, superando sua capacidade natural de 

escoamento, em que o excesso do volume provoca as inundações e alagamentos (Tucci, 2004), 

assim como intensifica processos erosivos, carreando sedimentos aos corpos hídricos, causando 

assoreamento. Dessa forma, os impactos pluviais não estão relacionados apenas às condições 

climáticas, mas também ao tipo de solo, cobertura vegetal, relevo e planejamento ambiental da 

área de interesse. Inclusive, Franz et al. (2014) afirmam que a densidade vegetativa, a 

impermeabilização do solo e as construções são fatores relevantes para mobilização de sedimentos 

em bacias urbanas. 

A deposição de sedimentos é uma grande ameaça aos corpos hídricos e é influenciada por 

complexas interações entre propriedades do solo, litologia, declividade, cobertura vegetal e uso e 

manejo do solo (Guerra et al., 2017; Neves et al., 2021). Avaliar a susceptibilidade à produção de 

sedimentos em Microbacias Hidrográficas Urbanas (MHUs) de maneira simples, objetiva e barata é 

fundamental em estudos hidrológicos urbanos, uma vez que altas taxas de sedimentação são 

capazes de provocarem problemas como assoreamento de cursos d’água e entupimento de 

sistemas de drenagem, resultando em danos ambientais, sociais e econômicos para sociedade e 

administração pública. Portanto, o objetivo deste trabalho foi desenvolver e aplicar o Índice de 

Susceptibilidade à Produção de Sedimentos (ISPS) em MHUs. 

2 - METODOLOGIA 

As áreas de estudo são as MHUs Coqueiro I e Coqueiro II inseridas no município de Campo 

Grande, capital do estado do Mato Grosso do Sul (MS), Região Centro-Oeste (CO) do Brasil, 

conforme a Figura 1. Campo Grande tem uma área de 8.082,98 km², altitude de 500 a 675 metros, 

relevo suavemente ondulado, vegetação de campos de pastagens e Cerrado, classe de solo 

predominante Latossolo Vermelho-Escuro e precipitação média anual de 1.570 mm (PLANURB, 

2021). O clima de Campo Grande, segundo a classificação de Koppen, situa-se na faixa de transição 

entre o subtipo (Cfa) mesotérmico úmido sem estiagem ou pequena estiagem e o sub-tipo (Aw) 

tropical úmido, com estação chuvosa no verão e seca no inverno (PLANURB, 2021). 
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Figura 1 – Área de estudo (fonte: autoria própria). 

 

O desenvolvimento do ISPS consistiu em seis etapas: i. seleção, ii. padronização, iii. 

ponderação, iv. consistência (dos indicadores), v. cálculo e vi. aplicação (do índice) em MHUs. 

Metodologia e etapas semelhantes às utilizadas por Macedo et al. (2018). Primeiramente, foi 

realizada a seleção dos indicadores com potencial de interferência na produção de sedimentos em 

áreas urbanas, mediante revisão de literatura para composição do ISPS. Foram priorizados 

indicadores disponíveis em bancos de dados municipais, estaduais ou nacionais.  

Em seguida, os resultados específicos de cada indicador foram padronizados, a fim de remover 

a influência de diferentes unidades de medidas (Macedo et al., 2018). Assim, eles foram divididos 

em 5 classes ordinais, denominadas valores 1, 2, 3, 4 e 5, sendo 1 menos susceptível e 5 mais 

susceptível à produção de sedimentos em MHUs. Então, foi realizada a ponderação dos indicadores 

a partir da Análise Hierárquica de Processos (AHP) (Saaty, 1977), que é uma técnica de tomada de 

decisão multicritério. Os indicadores foram comparados aos pares em uma matriz, de forma que a 

cada interação foi atribuído um grau de importância, conforme proposto por Saaty (1977).  

Posteriormente, foi calculada a razão de consistência (RC) para os pesos finais atribuídos aos 

indicadores, a fim de verificar se RC < 0,10, evidenciando consistência entre os resultados obtidos 

(Saaty, 1977). Esse procedimento de cálculo visa minimizar possíveis falhas na atribuição dos graus 

de importância. Por fim, com base nos pesos obtidos para cada indicador, o ISPS foi formulado 

segundo a Equação 1. É importante destacar que as informações referentes aos indicadores 
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utilizados na composição do ISPS foram extraídas de banco de dados municipais (PLANURB, 2022) e 

imagens de satélites e modelo digital de elevação aplicados no software QGIS 3.22 (QGIS, 2022). 

                                                   

𝐼𝑆𝑃𝑆 = ∑ 𝑃𝑖. 𝑉𝑖𝑛
𝑖=1                                                                                                   (1) 

 

Sendo ISPS = Índice de Susceptibilidade à Produção de Sedimentos; Pi = peso do indicador i; Vi = valor do 
indicador i. 

3 - RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O ISPS foi construído a partir de indicadores importantes em relação à susceptibilidade à 

erosão e, consequentemente, assoreamento de corpos hídricos em MHUs, conforme estudos de 

Luz et al. (2015); Carvalho (2017); Queiroz (2017); Caldas et al. (2019); Agra e Andrade (2020); Aires 

et al. (2022). Os indicadores selecionados para composição do ISPS foram: Tipo de Solo (TS), 

Declividade Média (Dm), Cobertura Vegetal (CV) e Ruas Sem Pavimentação (RSP) nas MHUs. A partir 

de um levantamento bibliográfico e análise das características de cada indicador em relação à 

susceptibilidade a processos de erosão e assoreamento, foram sugeridos valores de 1 a 5 para cada 

indicador, conforme as Tabelas 1 e 2. 

 

Tabela 1 - Proposição de classes (valores) de susceptibilidade ao desprendimento e transporte de 
sedimentos a partir do tipo de solo. 

Tipo/Característica do solo Valores Referência 

Gleissolo; Plintossolo e Organossolo 1 

Carolino de Sá (2004); Luz 

et al. (2015); Agra e 

Andrade (2021) 

Latossolo Vermelho de textura 

argilosa; Terra roxa e estruturada 
2 

Queiroz (2017); Agra e 

Andrade (2021) 

Planossolo; Nitossolo e Luvissolo 3 
Luz et al. (2015); Aires et al. 

(2022) 

Neossolo Quartzarênico e 

Espodossolo 
4 

Queiroz (2017); Agra e 

Andrade (2021) 

Neossolo Litólico; Neossolo 

Regolítico; Neossolo Flúvico e 

Cambissolo 

5 

Carolino de Sá (2004); 

Queiroz (2017); Luz et al. 

(2015); Aires et al. (2022) 
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Tabela 2 - Proposição de classes (valores) de susceptibilidade ao desprendimento e transporte de 
sedimentos de acordo com a declividade e porcentagem de cobertura vegetal e ruas sem pavimentação nas 

microbacias hidrográficas urbanas. 

Indicadores / Valores 1 2 3 4 5 

Declividade Média (%) < 1,5 1,5 a 3,0 3,1 a 4,5 4,6 a 6,0 > 6,0 

Cobertura Vegetal (%) > 35 25 a 35 15 a 24 05 a 14 < 05 

Ruas Sem Pavimentação (%) < 10 10 a 20 21 a 30 31 a 40 > 40 

Fonte: Declividade adaptada de Pittelkow (2013) e Luz et al. (2015). Cobertura Vegetal adaptada de Rueda 
(2010). 

 

A Equação 2 mostra o ISPS com os respectivos pesos de cada indicador que o compõe, gerados 

pela AHP. A Tabela 3 exibe as classes propostas ao ISPS. O indicador TS foi o mais significativo à 

susceptibilidade de processos erosivos e assoreamento em MHUs, corroborando com Carvalho 

(2017). Carolino de Sá (2004) diz que solos arenosos são mais susceptíveis à erosão, pois suas 

partículas são facilmente desagregadas pela ação da chuva. Enquanto os solos argilosos, quando 

apresentam boa permeabilidade, são mais resistentes à erosão, assim como solos mais férteis, 

porque propiciam melhor desenvolvimento de plantas, protegendo-os dos processos erosivos. 

 

ISPS = 0,45(TS) + 0,24(Dm) + 0,16(CV) + 0,15(RSP)                                                                   (2) 

 

Sendo ISPS = Índice de Susceptibilidade à Produção de Sedimentos; TS = Tipo de Solo predominante na MHU; 
Dm = Declividade Média da MHU; CV = Cobertura Vegetal na MHU; RSP = Ruas Sem Pavimentação na MHU. 
 

Tabela 3 - Definição das classes de Susceptibilidade à Produção de Sedimentos. 

Classes ISPS Resultados 

Muito Baixa 1,00 a 1,74 

Baixa 1,75 a 2,49 

Moderada 2,50 a 3,24 

Alta 3,25 a 4,24 

Muito Alta 4,25 a 5,00 

 

A declividade representa o indicador com o segundo maior peso na composição do IFPS, sendo 

considerada relevante para erodibilidade e produção de sedimentos (Neves et al., 2021; Aires et al., 

2022). Maiores velocidades de processos erosivos são esperadas em relevos acidentados em relação 

aos relevos suaves (Pittelkow, 2013; Queiroz, 2017; Agra e Andrade, 2021; Neves et al., 2021; Aires 
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et al., 2022). A vegetação é uma proteção natural do solo contra o impacto das gotas da chuva, 

contribuindo para maior infiltração da água (Queiroz, 2017; Baloque e Capoane, 2021) e no controle 

de processos erosivos (Hepp e Gonçalves Júnior, 2015). Além disso, ela tem influência direta na 

quantidade de matéria orgânica no solo, assim como na diminuição da velocidade da água do 

escoamento superficial. Áreas cobertas por matas têm menor taxa de perda de solo. 

Ademais, as ruas não pavimentadas (ruas de terra) contribuem enormemente para a perda de 

solo por erosão, acelerando o processo de assoreamento de corpos hídricos nas áreas urbanas 

(Pittelkow, 2013; Baloque e Capoane, 2021). Em geral, isto ocorre porque a maioria desse tipo de 

acesso é construído sem projeto de engenharia, atendendo de forma precária a necessidade local 

(Baloque e Capoane, 2021), podendo conter falhas de drenagem e localização inadequada das ruas.  

A Tabela 4 resume os resultados dos indicadores TS, Dm, CV, RSP e do ISPS proposto neste 

trabalho e aplicado na MHU Coqueiro I e na MHU Coqueiro II. É possível constatar que as MHUs 

Coqueiro I e Coqueiro II apresentam moderada e alta susceptibilidade à produção de sedimentos, 

respectivamente. É importante ressaltar que a MHU Coqueiro II tem menor densidade demográfica 

e maior taxa de cobertura vegetal e de ruas sem pavimentação em relação a MHU Coqueiro I. Isto 

significa que a MHU Coqueiro II está em processo de urbanização, enquanto a MHU Coqueiro I já 

está densamente ocupada. Portanto, é possível inferir que MHUs em processo de ocupação são 

mais susceptíveis à produção de sedimentos do que as MHUs densamente ocupadas (Ferreira & 

Sobrinho, 2020), visto que existem mais áreas com solos expostos (terrenos baldios e ruas sem 

pavimentação, por exemplo) nas primeiras MHUs (Franz et al., 2014). Isso reforça a importância do 

planejamento ambiental no processo de urbanização dos municípios, como destacado por Ferreira 

e Sobrinho (2020). 

 

Tabela 4 – Resultados dos indicadores TS, Dm, CV, RSP e do ISPS nas MHUs Coqueiro I e Coqueiro II em 
Campo Grande – MS. 

MHU TS Dm (%) CV (%) RSP (%) ISPS Classe 

Coqueiro I Latossolo Vermelho 3,58 6,33 25,40 2,73 Moderada 

Coqueiro II Neossolo Quartzarênico 4,08 30,16 58,70 3,61 Alta 

 

4 - CONCLUSÕES 

O objetivo desse estudo foi desenvolver o ISPS e aplicá-lo nas MHUs Coqueiro I e II, localizadas 

no município de Campo Grande – MS. Os indicadores selecionados para composição do ISPS foram: 

Tipo de Solo, Declividade Média, Cobertura Vegetal e Ruas Sem Pavimentação nas MHUs. Conclui-

se que o processo de produção de sedimentos em MHUs é influenciado tanto por características 
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naturais da área de interesse, como solo e declividade, quanto por ações antrópicas, como 

desmatamento, construção de vias sem estudos técnicos e crescimento desordenado das cidades. 

Além disso, MHUs em processo de urbanização são mais susceptíveis à produção de sedimentos do 

que as MHUs já densamente ocupadas. Por fim, aplicar o ISPS em MHUs pode auxiliar as prefeituras 

no planejamento ambiental das cidades e na adoção de medidas preventivas de assoreamento dos 

corpos hídricos e entupimento dos sistemas de drenagem, evitando problemas ambientais, sociais 

e econômicos para a população e administração pública. 
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