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ANÁLISE MULTICRITÉRIO DE PARÂMETROS FISIOGRÁFICOS 
INFLUENCIADORES EM DESLIZAMENTOS NA BACIA DO RIO GUANDU-ES. 

Dimaghi Schwamback1 & Carolina Cerqueira Barbosa¹ 

ABSTRACT – Landslide is a disasters typology that result in serious material and immaterial 
damage for society. In order to initiate the research on factors which may influence landslides in 
the Guandu river basin (ES), secondary data were taken from landslide scars and correlated to six 
physiographic factors: distance to roads, distance to rivers, slope , rainfall, pedology and land use. 
In the present study, the database was organized and manipulated using ArcGIS 10.3 software. 
Landslide Susceptibility Index (LSI) was applied to each of the factors. Contrary to what was 
expected, periods of high rainfall were not directly associated with this type of disaster occurrence 
in the basin in question. The results suggests that the degree of slope and typology of land use 
were the most correlated factors to the incidence of landslides in the basin. 

Palavras-Chave – Deslizamento; Análise multicritério; Geoprocessamento. 

1 - INTRODUÇÃO 

Uma das mais importantes tipologias de desastres a que a sociedade está susceptível é o 

deslizamento de encostas. Apesar das tecnologias e do conhecimento científico atual, sua 

ocorrência está associada à perdas materiais (destruição de casas e comércio), ambientais 

(transporte de solo e perda de vegetação), econômicas e imateriais (vidas).  

Segundo Courture (2011), o deslizamento é um fenômeno de desprendimento e transporte 

de massa (solo) e rochas ao longo da linha de declividade do terreno, sob a ação de forças 

externas, tais como terremotos, chuvas de alta intensidade e atividades antrópicas (MOUSAVI, 

2011).  

A ocorrência de deslizamentos, geralmente, está associada à influência das chuvas, que 

conjugadas à saturação do solo, ao escoamento superficial e à declividade, elevam a probabilidade 

de ocorrência e o potencial impacto à população vulnerável. Tais fatores ainda podem ser 

agravados por intervenções realizadas pelo homem, construções e obras civis desordenadas, 

interferindo na drenagem dos terrenos inclinados, ou ainda ocupando áreas naturalmente 

suscetíveis a deslizamentos (ESPÍRITO SANTO, 2017). 
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Do total de perdas ocasionadas por deslizamentos, 90% poderiam ser evitadas pela 

antecipação do problema (BRABB, 1993) Dessa forma, a compreensão dos fatores predominantes 

no processo de deslizamento que atuam em uma bacia hidrográfica são de fundamental 

importância no mapeamento das áreas de risco. 

Este trabalho tem como objetivo a identificação das principais classes de características 

fisiográficas contribuintes para o processo de deslizamento na bacia do rio Guandu, Espírito Santo, 

por meio de SIG e aplicação do Índice de Suscetibilidade a deslizamentos - LSI.  

A escolha pela bacia do rio Guandu se justifica pela ocorrência de deslizamentos na região, 

resultando em mortes e destruição de casas, as quais têm se agravado nos últimos anos devido à 

ocupação indevida do uso do solo, práticas de agricultura extensivas, remoção da vegetação nativa 

(mata atlântica) e construções em locais inadequados. 

 

2 - METODOLOGIA 

2.1 - Área de estudo 

A área de estudo é a bacia hidrográfica do rio Guandu, localizada na porção centro-oeste do 

estado do Espírito Santo, a qual ocupa uma área total de 2.148 km² e é a menor das componentes 

da macrobacia do rio Doce. Abrange, total ou parcialmente, sete municípios, sendo eles: Afonso 

Cláudio, Baixo Guandu, Brejetuba, Laranja da Terra, Itaguaçu e Itarana. A disposição espacial da 

bacia é apresentada por meio da Figura 1. 

Figura 1: Disposição espacial da bacia do rio Guandu-ES.  
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O rio Guandu, curso d’água principal que dá nome a bacia, nasce na região serrana do 

município de Afonso Cláudio, possui uma vazão média de 42,1 m³/s e percorre uma extensão de 

160 quilômetros até desaguar no rio Doce, no município de Baixo Guandu. Estima-se que a bacia 

seja ocupada por cerca de 74 mil pessoas, que em sua maioria, desempenham atividades 

agrícolas, tais como plantação de café, inhame, quiabo e banana, além da agropecuária (IGAM, 

2010). 

 

2.2 - Base de dados 

 

A aquisição dos dados pode ser fragmentada em duas parcelas: (a) histórico de 

deslizamentos e (b) dados geográficos de possíveis parâmetros fisiográficos influenciadores no 

processo de deslizamentos. Ambos os dados foram organizados e manuseados no software ArcGIS 

10.3. 

O histórico de cicatrizes de deslizamentos, relativos a escorregamentos translacionais rasos 

decorrentes de chuvas, foi obtido a partir da carta de suscetibilidade a movimentos de massa de 

inundações realizada pelo Serviço Geológico do Brasil – CPRM (BRASIL, 2014). O inventário é 

baseado em fotointerpretação de imagem de alta resolução (1 metro), as quais permitiram um 

levantamento semidetalhado, na escala de 1:25.000, de um total de 283 cicatrizes de 

deslizamento disponível em formato shapefile. 

Levando-se em conta um levantamento bibliográfica em outros estudos, escala de análise na 

bacia e disponibilidade de dados, foram selecionados seis parâmetros para a análise, sendo eles: 

distanciamento de rodovias, distanciamento de cursos d'água, declividade, pluviosidade, 

pedologia e uso do solo. 

Os dados georreferenciados de rodovias e hidrografia foram cedidos em formato shapefile 

pelo Instituto de Jones dos Santos Neves (IJSN, 2012), sendo que apenas cursos d'água perenes 

foram utilizados.  

O modelo digital de elevação (MDE) com resolução espacial de 30 metros foi obtido pelo 

Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer (ASTER). A partir do MDE, com 

uso da ferramenta slope,  se obtém a declividade.  

Para estimativa da pluviosidade média histórica, foram utilizadas séries históricas e as 

coordenadas geográficas de 15 estações pluviométricas (1941008, 2041023, 1941010, 1941003, 

1941009, 2041011, 2040023, 1941000, 1940012, 1940000, 2041008, 1940009, 1941006, 2040008 

e 2041051) adquiridas por meio do Sistema de Informações Hidrológicas da Agência Nacional de 

Águas (HIDROWEB/ANA). As séries históricas, compostas de registros que variaram de 20 a 73 

anos de dados consecutivos, foram interpoladas pelo método Inverse distance weighted (IDW). 

Maiores informações acerca do cálculo da pluviosidade média (localização, intervalo de tempo e 

outras) podem ser obtidas no trabalho de Schwamback (2017). 
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As informações pedológicas foram adquiridas pelo levantamento de solo do estado do 

Espírito Santo de 1978 realizado pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA, 

1974) em escala 1:400.000 e disponibilizados em formato shapefile. Os dados de uso e ocupação 

do solo foram obtidos por meio de fotointerpretação, em escala de 30m, disponibilizados pelo 

Instituto de Meio Ambiente do Espírito Santo. 

 

2.3 - Análise estatística 

 

Magliulo et al. (2008) cita que o método da frequência de deslizamentos é a metodologia 

estatística mais utilizada. Nela, o índice de suscetibilidade a deslizamentos, do acrônimo inglês 

(LSI), é determinado por meio da densidade de cicatrizes presentes em cada uma das classes dos 

seis parâmetros fisiográficos analisados. Assim, quanto mais positivo for o LSI, maior é correlação 

dessa classe com a possibilidade de deslizamento, podendo ser estimado por meio da Equação 1 

(HE & BEIGHLEY, 2008):  

 

         
   

   
 
  

  
                                                                        (1) 

 

Sendo: LSI=índice de suscetibilidade a deslizamentos;  = determinado parâmetro fisiográfico; 

 =classe do parâmetro;    =número de cicatrizes presente na classe   do parâmetro  ;   =número 

total de cicatrizes em investigação e   = área total em investigação. 

3 - RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Ao todo, foram identificadas 253 cicatrizes de deslizamento na bacia do rio Guandu. A Figura 

2 apresenta os mapas de cada parâmetro fisiográfico avaliado em relação às cicatrizes na área de 

estudo enquanto a Tabela 1 apresenta os resultados de densidade, área ocupada e LSI para as 

classes de fatores analisados. 

Apesar da proximidade de rodovias ser um fator importante que expressa a ação antrópica 

sobre o ambiente, decorrente do corte do solo para construção de rodovias (WANG, 2015), este 

não apresentou correlação linear no presente estudo.  

A precipitação abaixo de 850mm foi a que apresentou o maior valor positivo de LSI (2,022), o 

que pode ser explicado pelos registros de eventos desta magnitude serem a média de longo 

período para a região. O presente estudo não considerou eventos extremos de chuvas intensas 

isoladamente para avaliar o impacto desse fator dentre os demais. 
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Figura 2 – Mapas dos seis parâmetros fisiográficos analisados na área de estudo.
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Tabela 1 - Densidade, área ocupada e fator de suscetibilidade a deslizamento (LSI) para as classes de fatores 

analisados. 

FATOR CLASSE 
DENSIDADE DE 

DESLIZAMENTOS 

ÁREA 
OCUPADA 

(km²) 
LSI 

D
is

ta
n

ci
am

en
to

 

d
e 

ro
d

o
vi

as
 < 1500 m 0,375 791,71 0,019 

1500 - 3000 m 0,221 563,88 -0,170 

3000 - 4500 m 0,115 364,99 -0,393 

4500 - 6000 m 0,150 228,10 0,347 

> 6000 m 0,138 199,92 0,397 

D
is

ta
n

ci
am

en
to

 
d

e 
cu

rs
o

s 
d

'á
gu

a
 

< 1000 m 0,245 924,87 -0,563 

1000 - 2000 m 0,289 578,86 0,069 

2000 - 3000 m 0,130 322,62 -0,141 

3000 - 4000 m 0,182 182,77 0,760 

> 4000 m 0,154 139,49 0,865 

D
ec

liv
id

ad
e 

0% a 3% - Plano 0,008 116,54 -1,926 

3% a 8% - Suavemente Ondulado 0,004 99,53 -2,461 

8% a 20% - Ondulado 0,047 350,44 -1,235 

20% a 45% - Fortemente ondulado 0,328 989,34 -0,339 

45% a 75% - Montanhoso 0,478 509,99 0,701 

> 75% - Fortemente ondulado 0,134 82,47 1,253 

P
re

ci
p

it
aç

ão
 <850 mm 0,300 85,47 2,022 

850 a 950 mm 0,510 312,98 1,253 

950 a 1050 mm 0,075 454,84 -1,036 

1050 a 1150 mm 0,063 660,02 -1,580 

1150 a 1250 mm 0,043 545,78 -1,765 

> 1250 mm 0,008 89,52 -1,662 

P
ed

o
lo

gi
a Argissolo 0,636 731,02 0,626 

Latossolo 0,229 688,18 -0,334 

Cambissolo 0,095 360,07 -0,569 

Nitossolo 0,040 369,03 -1,469 

U
so

 d
o

 S
o

lo
 

Agricultura 0,047 327,71 -1,168 

Pastagens e solo exposto 0,545 1001,33 0,157 

Áreas alagadas 0,000 12,59 -14,209 

Vegetação nativa e florestas plantadas 0,253 729,55 -0,294 

Áreas urbanas 0,000 6,48 -13,546 

Afloramentos rochosos e pontos de 
mineração 

0,154 71,05 1,539 

 

Wang (2015) cita que a ocorrência de um deslizamento é diretamente proporcional à 

pluviosidade. Contudo, essa relação não foi encontrada para a pluviosidade média histórica. 

Acredita-se que as classes com maior pluviosidade poderiam obter maior representativa caso 
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fossem considerados eventos subdiários ou de alta intensidade diária. Locais que apresentam 

maiores períodos sazonais de precipitação quando submetidos à precipitações de alta intensidade 

possuem maior propensão a deslizamentos (DOUGLAS, 1999).  

A declividade acima de 75%, característica de relevos fortemente ondulados, representa a 

alta possibilidade de formação de escoamento superficial e desestabilização do solo frente às 

forças gravitacionais (WANG, 2015).  

A classe pedológica de argissolos apresentou alta correlação com as cicatrizes de 

deslizamentos. Nesta tipologia de solo, a condutividade hidráulica, que expressa a facilidade com 

que a água atravessa uma camada é menor, e por consequência a probabilidade de escoamento 

superficial e deslizamentos é comprovadamente significante. 

 Dentro do fator de uso do solo, as classes de afloramentos rochosos e pontos de 

mineração, seguida pela de pastagens e solo exposto corroboraram o impacto de atividades 

antropogênicas na ocorrência de deslizamentos de terra (NICHOLLS, 2001). 

 

4 - CONCLUSÃO 

 

Os fatores fisiográficos de formação de taludes, bem como as condições climáticas de cada 

região auxiliam na identificação de áreas suscetíveis a deslizamentos de massa. Os SIGs têm se 

consolidado como ferramentas valiosas nesse tipo de análise e na previsão de cenários críticos. 

No presente estudo, os fatores relacionados à declividade das encostas e à tipologia de uso e 

ocupação do solo foram os que mais se relacionaram a ocorrência de cicatrizes de deslizamentos 

na bacia do rio Guandu. Dessa forma, ações de conservação ambiental, práticas agrícolas 

ambientalmente responsáveis, recuperação de pastagens degradadas e ações de controle 

ambiental em áreas de mineração devem ser emergenciais para combater esse tipo de desastre 

em toda bacia de influência. 

Sugere-se que novos fatores sejam levados em consideração, tais como curvatura, aspecto e 

altitude, com o objetivo de ampliar a discussão. Posteriormente, que tais fatores sejam 

correlacionados na formulação de uma equação de regressão para identificação das áreas sujeitas 

a diferentes graus de risco a deslizamentos. Por conseguinte, propiciaria a tomada de decisão com 

o objetivo de alertar a sociedade, bem como a implementação de  ações de remediação localizada.  
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