
 
 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ 

CENTRO DE TECNOLOGIA 

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL 

PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA URBANA  PEU 

 

 

 

  

CRISTIANE JUCÁ SANTANA 

 

 

 

 

 

 

 

O USO DA LÓGICA FUZZY NO ESTUDO DAS ÁREAS 

POTENCIAIS AO PROCESSO EROSIVO NA BACIA DO 

RIBEIRÃO CAMBÉ, LONDRINA  PR 
 

 

 

 

 

 

 

 

MARINGÁ 

2014



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 



CRISTIANE JUCÁ SANTANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

O USO DA LÓGICA FUZZY NO ESTUDO DAS ÁREAS 

POTENCIAIS AO PROCESSO EROSIVO NA BACIA DO 

RIBEIRÃO CAMBÉ, LONDRINA  PR 
 

 

 
Dissertação apresentada à Universidade Estadual 

de Maringá, como parte das exigências do 

Programa de Pós-Graduação em Engenharia 

Urbana, na área de concentração Infra-estrutura e 

Sistemas Urbanos, para obtenção do título de 

Mestre. 

 

Orientador: Prof. Dr. Bruno Luiz Domingos De 

Angelis 

 

 

 

MARINGÁ 

2014  



AGRADECIMENTOS 

 
Agradeço, primeiramente, a Deus, que me deu saúde e disposição para conquistar mais esta 

etapa na minha vida. 

Agradeço imensamente aos meus pais, pois são minha base, meu porto seguro. É por eles que 

busco um futuro melhor para mim, pois é a forma que encontrei para retribuir todo o amor e 

carinho deles para comigo. 

Agradeço aos meus irmãos, que me incentivaram, direta ou indiretamente, a continuar nesse 

caminho. Agradeço a minha querida irmã Pollyana, que teve paciência para me ajudar nas 

horas que mais precisei dela, mesmo ela est com a proximidade do seu 

casamento. 

Agradeço ao meu amado namorado, Marcelo, pela paciência em me ouvir reclamar do 

mestrado... O carinho e a atenção dedicada quando estava sem ânimo para continuar. 

Obrigada por ser esse namorado que és! 

Agradeço à família Aoki, pelas horas dispostas a preencher aquele vazio de estar longe da 

minha família, se bem que já os considero como sendo da minha também. 

E o que falar dos amigos feitos nesse mestrado? Agradeço à Marcella, com quem tive uma 

lição de vida, e com quem sempre pude contar, que quando uma não estava mais disposta, a 

outra ajudava.  Agradeço à Liri, André, Larissa, Juliana, Joyce, Alexis, Fran, Marisa, Vânia, 

Gleison e tantos outros companheiros de sala que fizeram parte dessa jornada. 

Agradeço ao meu orientador, que me deixou livre para dissertar sobre o que mais me deixasse 

à vontade. Gostei do jeito que trabalhamos, pois senti que confiava em mim, na minha 

capacidade, e isso me fez crescer e a acreditar mais em mim e no meu potencial. Meu muito 

obrigada, professor! 

Agradeço aos professores do programa, em especial à Professora Cláudia, que tanto me 

ajudou desde o primeiro ano do programa, por quem tenho imenso carinho e admiração. 

Agradeço ao Douglas, nosso querido secretário, que muito nos ajuda. 

Agradeço à professora Eloísa Torres, da UEL, pela atenção e ajuda dada no final do meu 

trabalho. 

Agradeço a CAPES pelo apoio financeiro. 

Agradeço a você que se dispôs a ler essa dissertação. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Somos um planeta vivo, Sofia! Somos um grande barco navegando ao 

redor de um sol incandescente no universo. Mas cada um de nós é um 

barco em si mesmo, um barco carregado de genes navegando pela 

vida. Se conseguirmos levar esta carga ao porto mais próximo, nossa 

vida não terá sido em vão. 

 

O Mundo de Sofia - Jostein Gaarder 

  



SANTANA, C. J. O uso da lógica Fuzzy no estudo das áreas potenciais ao 
processo erosivo na Bacia do Ribeirão Cambé, Londrina  PR. 86 f. 
Dissertação (Mestrado em Engenharia Urbana)  Universidade Estadual de 
Maringá. Maringá, 2014. 

 

RESUMO 

A expansão urbana de forma não planejada pode acarretar em uma ocupação 

inapropriada e prejudicial para o ambiente e que, possivelmente, resultarão na 

degradação ambiental, tal como a erosão das bacias hidrográficas urbanas.  Uma 

boa forma de se prever quais as áreas com potencial à degradação ambiental é se 

fazendo o estudo integrado dos fatores que possam levar à degradação. Porém, 

áreas de grandes dimensões, como as bacias hidrográficas, requerem um 

tratamento de forma dinâmica e precisa. Dessa forma, utiliza-se um Sistema de 

Informação Geográfica (SIG), para se trabalhar, de forma simultânea e acurada, 

bancos de dados dessas áreas com grande riqueza de detalhes. Teve-se como área 

de estudo a Bacia do Ribeirão Cambé (BRC), um dos mais importantes fundos de 

vale do município de Londrina-PR, com o propósito de testar a lógica Fuzzy como 

metodologia, a fim de apontar as áreas com potencial erosivo em uma bacia 

hidrográfica urbana. Para tanto, adquiriu-se o banco de dados da referida área, 

elaborou-se os mapas temáticos dos indicadores escolhidos (uso e ocupação do 

solo, declividade, solo, pluviosidade) e fez-se a integração desses mapas em um 

SIG, mediante os princípios da lógica Fuzzy. Como resultado, apresentou-se o 

 - sugere as áreas com 

maior possibilidade de sofrerem com o processo erosivo. Isso indica que, com a 

utilização da lógica Fuzzy, é possível estimar as áreas com potencialidade erosiva, 

pois o resultado obtido foi condizente com a realidade da BRC, e serve como 

alerta sobre os potenciais riscos erosivos. Por fim, a lógica Fuzzy mostrou-se 

eficaz, ao suporte de decisão no ambiente SIG, ao estudo e à análise das bacias 

hidrográficas. 

Palavras-Chave: Lógica Fuzzy. Erosão. Fundo de vale. Áreas degradadas. 
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ABSTRACT 

The urban expansion, in an unplanned manner, may result in an inappropriate and 

damaging occupation for the environment and possibly will result in 

environmental degradation, such as erosion of urban watersheds. A good way to 

predict which areas that have potential environmental degradation is to make the 

integrated study of the factors that can lead to degradation. However, large areas, 

such as river basins, have some difficulty in having their data handled because 

they require processing of dynamically and accurately. Therefore, we use a 

Geographic Information System (GIS) to work simultaneously and accurately, 

databases of these areas with great detail. As the study area, had the Basin of 

Ribeirão Cambé (BRC), one of the most important valley bottoms of Londrina-

PR, with the aim to test fuzzy logic as methodology in order to point out areas 

with erosion potential in a urban watershed. For that, we acquired a database, 

were drawn up thematic maps of selected indicators (use and land cover, slope, 

soil, rainfall), and made the integration these maps into a GIS, by the principles of 

fuzzy logic. As a result we have the "Map Potential Erosion - Fuzzy Modeling", 

suggesting what areas is more likely to suffer due to the erosive process. This 

indicates that, with the use of fuzzy logic, it is possible to predict areas with 

erosive potential, because the result was consistent with the reality of the BRC, 

and serves as a warning about the potential erosion risks. Finally, fuzzy logic has 

proven effective as a tool for decision support in the GIS environment, the study 

and analysis of watersheds. 

Keywords: Fuzzy Logic. Erosion. Valley bottom. Degraded areas. 
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1 INTRODUÇÃO 

A urbanização, juntamente com o crescimento desordenado das cidades, faz com que a 

paisagem mude drasticamente e sofra com a degradação ambiental. Com a má gestão do solo, 

processos erosivos tendem a aparecer, produzindo sedimentos que serão levados para os 

fundos de vale e para os leitos fluviais e lacustres das cidades. Esses eventos podem resultar 

no 

chuvosos. Além desses impactos físicos, o transporte de sedimentos poderá transportar 

também carga de poluentes a eles agregados, fazendo com que a combinação de poluentes 

tóxicos aos materiais finos reduza a qualidade da água. 

O processo erosivo é um fenômeno natural provocado pela desagregação de materiais 

da crosta terrestre pela ação dos agentes exógenos, tais como as chuvas, os ventos, as águas 

dos rios, entre outros (INFANTI JR; FORNASARI FILHO, 1998). Desse modo, os processos 

erosivos estão concatenados à degradação das terras, aos fatores que contribuem para o 

processo erosivo e as consequências ambientais causadas pela erosão, ou seja, é uma 

consequência da degradação ambiental. 

Ao se estudar os problemas de erosão e suas consequências, é necessário que se 

trabalhe em âmbito multidisciplinar para equacionar as questões ligadas à ocorrência desses 

problemas ambientais e quais os processos para minimização dos seus danos, pois tais 

prejuízos interferem nas mais diversas atividades humanas (SARAIVA, 1999). 

Dentre os fatores que influenciam a erosão dos solos, escolheu-se a erosividade da 

chuva, a erodibilidade do solo, o fator topográfico e o fator de uso e ocupação do solo, fatores 

estes que são indicados na Equação Universal de Perda de Solo (USLE) adotada por 

Wischmeier e Smith (1978). 

Tendo como área de estudo a bacia do Ribeirão Cambé (BRC), localizado na cidade 

de Londrina-PR (Figura 1), o objetivo principal deste trabalho foi testar a lógica Fuzzy como 

metodologia a fim de diagnosticar as áreas com potencial erosivo em uma bacia hidrográfica 

urbana. Para atingir o objetivo principal, tem-se como objetivos específicos: elaborar mapas 

temáticos do solo, de uso e ocupação da bacia, do relevo e da precipitação média anual; fazer 

a integração temática desses mapas usando, para isso, um Sistema de Informação Geográfica 

(SIG); e analisar as condições apresentadas no mapa síntese. 
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Figura 1: Localização da área de Estudo  Bacia do Ribeirão Cambé, município de Londrina. 

 

Fonte: IPPUL, 2010. Organizado pela autora (2013). 
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O uso da lógica Fuzzy permite que se tenha uma perspectiva mais acurada da situação 

da área estudada, pois é um instrumento de trabalho que permite a utilização de diversos tipos 

de dados e o trabalho simultâneo deles.  

O município de Londrina possui uma vasta rede de drenagem, o que requer estudos e 

alternativas para sua preservação.  Com isso, empregar meios que ajudem no planejamento 

urbano e no planejamento das bacias hidrográficas urbanas, na predição de áreas com 

diferentes potenciais erosivos, faz com que decisões mais precisas sejam tomadas.  

O presente trabalho está estruturado em oito capítulos, incluindo a introdução. No 

capitulo 2, são conceituados fundos de vale urbano e como foram tratados pela sociedade ao 

longo dos anos. É discutida a dificuldade da população em conviver com os elementos 

naturais dentro de um espaço urbano até a chegada do pensamento sustentável. Aborda-se, 

também, a degradação ambiental no espaço urbano, os fatores que levam a esse estado e o que 

ela pode causar, tal como a erosão.  

No capítulo 3, é apresentado o que é a integração temática. É explicada a lógica Fuzzy 

como técnica de integração temática, como esta lógica funciona e quais são os seus 

operadores lógicos. O capítulo termina com a explanação de como se transforma as 

informações vagas em um formato numérico, capaz de ser compreendido pelo software 

ArcGIS®1  e traduzido em linguagem mais precisa na sua saída. 

No capítulo seguinte, o quarto, são apresentados os materiais necessários para a 

aplicação da metodologia proposta bem como a metodologia do trabalho. É explicado como 

foram elaborados os mapas temáticos, os mapas raster (pré-tratamento para a aplicação da 

lógica Fuzzy), como são ponderados os dados, e como os mapas foram integrados com o Arc-

SDM (Spatial Data Modeller for ArcGIS) e ArcGIS.  

No capítulo 5, é apresentado o estudo de caso, razão da presente dissertação, da Bacia 

do Ribeirão Cambé, onde são descritas as características físicas da bacia e representado em 

mapas de cada um dos indicadores mencionados. 

No capítulo 6, é detalhada a execução da metodologia Fuzzy, evidenciando a 

transformação dos mapas indicadores em membros Fuzzy (Raster - Membro Fuzzy  

Integração Fuzzy). 

                                                        
1 ArcGIS®, versão 10.1, licenciado para o Departamento de  Engenharia Civil, da Universidade Estadual de 
Maringá. 



14 
 

No capítulo 7, são realizadas as discussões e análises dos mapas obtidos no capítulo 

anterior. São discutidas as possíveis razões para tais características e a justificativa para esses 

acontecimentos no mapeamento. 

Encerrando a apresentação da estrutura do trabalho, tem-se o capítulo 8 com as 

considerações finais, onde é apresentada a conclusão deste trabalho, as dificuldades 

encontradas e sugestões para trabalhos futuros. 
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2 FUNDOS DE VALE EM ESPAÇOS URBANOS E A 

DEGRADAÇÃO AMBIENTAL 

Fundos de vale são áreas alagáveis, onde suas estruturas e funcionamento se 

relacionam às diversas funções ambientais, conforme Saraiva (1999). Para a presente 

incluindo sua vegetação ciliar considerada Área de Preservação Permanente, de acordo com a 

legislação ambiental. A serventia das áreas verdes nas cidades está intimamente relacionada 

com a quantidade, a qualidade e a distribuição das mesmas dentro da malha urbana, como cita 

a Lei Federal nº 6.766/79 no Capítulo II, Art. 4º, Inciso I2. 

Essas áreas proporcionam melhorias ao ambiente impactado das cidades e trazem 

benefícios aos seus habitantes, pois são diversas as funções de bem-estar que proporcionam a 

população. Como funções de bem-estar tem-se a ecológica, que devido à presença da 

vegetação, do solo não impermeabilizado e de uma fauna mais diversificada nessas áreas, 

promove melhorias no microclima da cidade e na qualidade do ar, água e solo; a social está 

fortemente relacionada com a possibilidade de lazer que essas áreas oferecem à população; a 

estética diz respeito à diversificação a paisagem construída e ao embelezamento da cidade; e, 

a educativa se relaciona à possibilidade que essas áreas oferecem como ambiente para o 

desenvolvimento de atividades extraclasse e de programas de educação ambiental (MAZZEI 

et al., 2007). 

Atribuída devida importância e potenciais desses espaços, em especial nas cidades, 

estes se mostram essenciais ao desenvolvimento mais sustentável da cidade. Conforme 

cronologia proposta por Tucci (2008), com relação ao modelo de tratamento desses espaços e 

do saneamento de forma geral no Brasil é dividida em três períodos: o Higienista (até 1970), o 

Corretivo (1970-1990) e o Sustentável (1990-atual). 

O período Higienista é conhecido também como período sanitarista e se situa entre o 

fim do século XIX e final do século XX. Durante o período higienista, teve-se acelerada 

urbanização, levando alta parcela da população para as cidades, resultando em um colapso do 

ambiente urbano em razão dos efluentes lançados in natura nos corpos hídricos (MEDEIROS; 

MAGALHÃES JR.
                                                        
2 Lei Federal nº 6.766/79 no Capítulo II, Art. 4º, Inciso I as áreas destinadas a sistemas de circulação, a 
implantação de equipamento urbano e comunitário, bem como a espaços livres de uso público, serão 
proporcionais à densidade de ocupação prevista pelo plano diretor ou aprovada por lei municipal para a zona em 
que se situem . 
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passaram a ser visto negativamente, já que seu principal atributo era o de transporte de 

efluentes. 

Neste período, observa-se a prática de isolar a presença da água por meio de sistemas 

de drenagem pluvial e esgotamento sanitário em redes subterrâneas (Figura 2); e as áreas 

alagadas, brejos e margens dos rios passando a ser vistas como áreas insalubres, vindo a 

serem áreas aterradas, retificadas ou represadas (SARTI, 2002). 

Figura 2: Canalização do Rio Falheiro (RJ).  

 
Fonte: CIVILPORT ENGENHARIA Ltda., s/d.  

O período Corretivo pode ser considerado como o período de transição da prática 

higienista para a sustentável. Houve um desenvolvimento das cidades em um ritmo acelerado 

desde o início do século XX, porém a infraestrutura desses espaços não conseguiu se 

desenvolver no mesmo ritmo, gerando uma série de conflitos nas cidades (BARBOSA, 2010). 

O que se é observado neste período é a criação de legislações regulatórias, tais como a 

criação dos conceitos de Planejamento Urbano e Plano Diretor e a crescente preocupação com 

a disponibilidade de água tratada. Surge ainda a compreensão da necessidade de se proteger 

os mananciais para manutenção da qualidade da água (SOUZA, 2002). No período Corretivo, 

ocorre um avanço notório, tais como a preocupação em ter um aumento na área permeável 

nos lotes, criação de pontos de detenção, a fim de amenizar o efeito de inundações e o 

aumento do tratamento dos efluentes domésticos e industriais. 

Já para o período Sustentável, o discurso ambientalista começou a ter destaque em 

1992, na conferência denominada Cúpula da Terra, a Rio-92, e que resultou na Agenda 21, a 

qual aborda uma série de metas e diretrizes objetivando mudanças no padrão de produção e 

consumo, desde os governos e até nas atitudes das pessoas. 
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Na década de 1980, teve-se a criação da Política Nacional do Meio Ambiente, a Lei 

Federal nº 6.938, de 31 de Agosto de 1981, e na década de 1990 começa a abordagem 

melhorada do Planejamento Urbano com o chamado Planejamento Estratégico. Dessa forma, 

o urbanismo contemporâneo incorporou a importância da água no ambiente urbano, ao invés 

de aceitar as questionáveis soluções por medidas estruturais de aterramento de pequenos 

no planejamento urbano (BARBOSA, 2010). 

2.1 A degradação ambiental nos corpos hídricos urbanos 

Uma área pode ser considerada degradada quando perde sua capacidade de 

recuperação natural após distúrbios, ou seja, quando perde a sua resiliência. De acordo com 

Martins (2009) as principais causas de degradação ambiental são: o desmatamento para a 

expansão da área cultivada nas propriedades rurais, para expansão de áreas urbanas e para 

obtenção de madeira; os incêndios; a extração de areia nos rios; destruição de matas ciliares; a 

mineração; os empreendimentos turísticos mal planejados; entre outros fatores. 

Apesar de o processo erosivo estar associado à interação de forças ativas e passivas, as 

ações antrópicas alteram e aceleram esse processo. Segundo Araujo et al. (2009), o estudo da 

GLASOD (Global Assessment of Soil Degradation) detectou que, globalmente, 15% das 

terras estavam degradadas devido ao resultado das atividades humanas. 

O processo de ocupação no Brasil caracterizou-se pela falta de planejamento ou por 

planejamento inadequado e com isso, a consequente destruição de parte dos recursos naturais. 

Segundo Martins (2009), no decorrer da história do país, a cobertura florestal nativa, 

representada pelos diferentes biomas, foi se fragmentando e cedendo espaço para as culturas 

agrícolas, as pastagens e as cidades. 

A degradação das terras envolve a redução dos potenciais recursos renováveis por uma 

combinação de processos que agem sobre a terra. Existem diferentes formas de degradação 

relacionada aos vários componentes que afetam a terra: atmosfera, vegetação, solo, geologia e 

hidrologia. A degradação se apresenta de diversas formas, sendo que uma das mais 

conhecidas é a erosão do solo (ARAUJO et al., 2009). 

Com a evolução das cidades, Tucci e Collischonn (1998) afirmam que, dentro das 

bacias hídricas urbanas, tal como o objeto de estudo desta dissertação, são diversos os 
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impactos ambientais que acompanham tal progresso. Tem-se o aumento das vazões dos 

corpos hídricos, devido à impermeabilização das superfícies; o aumento de sedimentos 

transportados para o leito fluvial, advindo das áreas desprovidas de vegetação ou dos resíduos 

sólidos produzidos na cidade; e por fim, a deterioração da qualidade da água, ocorrida pela 

deposição desse material desagregado no corpo hídrico.  

As bacias hidrográficas urbanizadas se tornam desafios especiais para aquele 

profissional de engenharia que trabalha com áreas ambientalmente degradadas dentro do 

espaço urbano. Como há diferença entre as bacias urbanas e as rurais, a quantidade de 

superfície impermeabilizada nas bacias urbanas pode ser utilizada como um indicador para se 

averiguar quão grave pode ser a degradação nessa bacia.  

Segundo Tucci e Collischonn (1998), as bacias hidrográficas urbanas sofrem 

permanente alteração, tanto no solo quanto no seu subsolo, pois ficam expostas aos processos 

erosivos do começo do loteamento até o findar da ocupação. Alegam, porém, que quando a 

referida bacia estiver inteiramente ocupada e o solo praticamente impermeabilizado, tenderá 

ao decrescimento, a produção de sedimentos.  

De acordo com Araujo et al., (2009), as regiões urbanas que tiverem um valor igual ou 

maior que 10% de cobertura impermeável na bacia hidrográfica, já são suficientes para que 

ocorra a degradação, sendo que esta se torna mais severa quanto maior a percentagem de 

através do aumento do escoamento superficial (runoff) durante os eventos de precipitação, 

fazendo que aumente a carga de erosão e sedimentos às águas superficiais (Figura 3). 
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Figura 3: Relação entre a superfície impermeável e o escoamento superficial. 

 
Fonte: ARAUJO et al. (2009). 

 

pode aumentar a frequência e a magnitude dos alagamentos, aumentar a velocidade do 

escoamento superficial durante as tempestades, reduzir o fluxo no curso hídrico devido à 

redução da infiltração na bacia. Dessa forma, temos que quanto mais impermeável seja a 

superfície da bacia hidrográfica, maior será o runoff e, consequentemente, maior a sua 

degradação. 
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3 PROCESSOS EROSIVOS E OS FATORES INFLUENTES DA 

EROSÃO  

A erosão é um fenômeno natural provocado pela desagregação de materiais da crosta 

terrestre pela ação dos agentes exógenos, tais como as chuvas, os ventos, as águas dos rios, 

entre outros. Essas partículas que compõem o solo são deslocadas de seu local de origem, 

sendo transportadas para as áreas mais baixas do terreno (INFANTI JR.; FORNASARI 

FILHO, 1998). Assim, os processos erosivos são aqueles relacionados à degradação das 

terras, aos fatores que contribuem para o processo erosivo e as consequências ambientais 

causadas pela erosão, ou seja, é uma consequência da degradação ambiental. 

A erosão superficial é um processo de deterioração e transporte do solo, que resulta na 

perda da camada superficial, ocasionada naturalmente, pela água da chuva e pela ação dos 

ventos (ARAUJO, et al. 2009). A erosão hídrica, aquela causada pela ação da água, é o tipo 

de erosão que mais ocorre e preocupa no Brasil, pois desagrega e transporta o material 

erodido com grande facilidade sendo mais preocupante em regiões de clima úmido, pois ali os 

resultados são mais drásticos (ÁLVARES; PIMENTA, 1998). 

Os riscos de erosão dependem tanto das condições naturais quanto do uso e ocupação 

do solo. Araujo et al. (2009) afirmam que, além da água e do vento, o clima  em especial a 

intensidade das chuvas , as características das encostas, a cobertura vegetal e a natureza do 

solo também são fatores que afetam a ocorrência de processos erosivos. Com respeito ao uso 

da terra, qualquer atividade humana que exija a remoção da cobertura vegetal protetora 

promove a erosão. 

Segundo Álvares e Pimenta (1998), o processo de erosão resulta de uma combinação 

de fatores que são dependentes e estão interligados entre si, e apresentam grande variabilidade 

espacial e temporal, tornando esse fenômeno difícil de equacionar e quantificar.  

A erosão é comumente diferenciada de acordo com o agente, com o tipo erosivo e com 

a natureza. Para Carvalho et al. (2006), as erosões se classificam quanto ao seu surgimento 

(natureza), subdividindo-se em dois grupos: um sendo a erosão natural ou geológica e a outra 

a erosão antrópica ou acelerada. Estes autores afirmam ainda, que estes dois grupos são 

classificados em outros quatro, de acordo com o agente erosivo, que é aquele que desagrega, 

transporta e deposita, como o vento (erosão eólica), a água (erosão hídrica), o gelo (erosão 

glacial) e os organismos (erosão organogênica  por animais, plantas ou pelo homem). 
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Os agentes primários da erosão incluem a água e o vento e cada um dos agentes pode 

erodir o solo de forma bem diferente. A erosão pluvial, por exemplo, pode ocorrer na forma 

de erosão por impacto (splash), laminar, por ravinas ou voçorocas. No Quadro 1, tem-se os 

diversos tipos de agentes da erosão e qual tipo de erosão são por eles causados (GRAY; 

SOTIR, 1996).  

Quadro 1: Agentes e tipos de erosão. 
Agente Tipo de erosão ou processo de degradação 

Água 

Efeito splash 

Erosão laminar 

Ravinamento 

Voçorocas 

Erosão do canal fluvial 

Ação em ondas 

Dutos e solapamentos 

Vento A erosão eólica não pode ser subclassificada em "tipos"; ela varia 
principalmente por "grau" 

Gravidade 

Rastejamento 

Fluxo de terra 

Avalanches 

Deslizamento de terra 
Fonte: GRAY e SOTIR (1996). Adaptado pela autora (2013).  

Em função da ocupação dos solos, a propagação dos processos erosivos é comandada 

por diversos fatores relacionados às condições naturais dos terrenos. Os fatores que 

influenciam os processos erosivos são a erosividade da precipitação, medida pela sua 

intensidade e energia cinética; a erodibilidade dos solos, definida pelas suas características de 

textura, estrutura e permeabilidade; a cobertura vegetal, pela sua maior ou menor proteção do 

solo; e a topografia (BITAR, 1995). 

Como indicadores do processo erosivo para esse trabalho, serão tomados os fatores 

retratados anteriormente, pois são os mesmos descritos pela Equação Universal de Perda de 
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Solo (USLE) 3. Dessa forma, temos os seguintes fatores: Erosividade provocada pela chuva; 

erosividade pelo uso do solo; topografia como fator de erosão; erodibilidade do solo. 

 

Erosividade da chuva 

Para o processo erosivo, o ciclo hidrológico é de grande importância, uma vez que 

delineia o seguimento de transferência da água originária da precipitação para as águas 

superficiais e subterrâneas, para o armazenamento e escoamento superficial (runoff) e para o 

eventual retorno à atmosfera pela evapotranspiração (ARAUJO et al., 2009). 

A água da chuva provoca a erosão do solo através do impacto das gotas sobre a 

superfície do solo, caindo com velocidade e energia variáveis, e através da enxurrada. Sua 

ação erosiva depende da distribuição pluviométrica no tempo e no espaço e de sua 

intensidade. O índice que expressa a capacidade da chuva de provocar erosão é conhecido 

como erosividade (BITAR, 1995). 

O fator erosividade da chuva se deve ao impacto direto das gotas de chuva e ao 

escoamento que a chuva gera e é definido como o índice de erosão da chuva de um local 

(LAL, 1988). Esse índice, uma avaliação numérica do valor médio anual da chuva de um 

local, expressa a capacidade daquela chuva de erodir o solo de um terreno desprotegido de 

vegetação. 

 Parte da água da chuva cai diretamente no solo, causando o splash. Outra parte é 

interceptada pela cobertura vegetal, e chega até o solo, por meio do gotejamento das folhas e 

pelo fluxo de tronco. A água que chega ao solo, diretamente, pelo impacto das gotas, ou 

indiretamente, após ser interceptada pela cobertura vegetal, é que vai participar da erosão.  

A água pode tomar vários caminhos (Figura 4): pode causar primeiro o splash, e 

posteriormente se infiltrar, aumentando assim o teor de umidade, podendo chegar a saturar o 

solo, e pode também se armazenar nas irregularidades do solo, compondo poças que poderão 

dar inicio ao escoamento superficial (GUERRA, 1999).  

                                                        
3 Equação detalhada na seção 5.2.1 
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Figura 4: Efeito da água da chuva no solo desnudo. 

 
Fonte: CHIARI, s/d. 

Conforme o escoamento superficial ao longo da vertente, podem-se desenvolver, de 

acordo com Bitar (1995), dois tipos de erosão: a erosão laminar ou em lençol, quando causada 

pelo escoamento difuso das aguas de chuva, resultando na remoção progressiva e 

relativamente uniforme dos horizontes superficiais do solo; e a erosão linear, que é causada 

pela concentração das linhas de fluxo das águas de escoamento superficial, resultando em 

pequenas incisões na superfície do terreno, em forma de sulcos, que podem evoluir por 

aprofundamento a ravinas. 

Essas ravinas podem, ocasionalmente, coalescer em canais maiores e mais profundos, 

chamados voçorocas, que é um processo complexo e destrutivo que, uma vez iniciado, sua 

contenção torna-se custosa. As áreas de solo expostos ou não protegido são as mais 

suscetíveis e variadas formas de erosão superficial (ARAUJO et al., 2009). 

Erosividade pelo uso do solo 

Com o desenvolver das áreas urbanas, a produção de sedimentos da bacia hidrográfica 

aumenta significativamente, devido à limpeza de terrenos para novos loteamentos, construção 

de edificações, construção de ruas, avenidas, rodovias, entre outras causas. 

Segundo Bitar (1995), a cobertura vegetal é a defesa natural de um terreno contra a 

erosão, pois ela protege contra o impacto direto das gotas de chuva (efeito splash), dispersa a 

energia do runoff, aumenta a infiltração e aumenta a capacidade de retenção de água no solo 
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(Figura 5). Sendo assim, de acordo com o uso e ocupação do solo, e principalmente, se a 

vegetação for retirada, poderá ser determinada a perda do solo por erosão laminar.  

Figura 5: Retenção de sedimentos de acordo com o uso do solo. 

 
Fonte: Solo na escola, ESALQ/USP, 2011. 

A erosão pode ainda estar associada ao uso inapropriado do solo, como o excesso de 

pastoreio, o uso de maquinários pesados e até mesmo a expansão urbana sem planejamento. 

Modificações de grandes áreas de cobertura natural, como florestas e cerrados, que cedem 

lugar às pastagens, à agricultura e às cidades, provocando a acentuação da erosão (FIORI et 

al., 2001).  

Topografia como fator de erosão 

O relevo também constitui mais um fator que pode favorecer a erosão quando a 

topografia é acentuada ou sem cobertura vegetal. Outros fatores ligados ao relevo que podem 

influenciar no processo de erosão são o comprimento da encosta e a declividade 

(BELINTANI, 2007), pois esses fatores interferem diretamente na velocidade das enxurradas. 

A declividade é a maior ou menor inclinação do relevo em relação ao horizonte. 

Quanto maior a declividade de um relevo, maior será o seu potencial de escoamento 

superficial, fazendo com que as águas apresentem uma maior velocidade e, 

consequentemente, maior poder erosivo.  
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Em relevos com alta declividade, as águas das chuvas escoam mais rapidamente para 

os canais dos rios e estes, por sua vez, apresentam maior poder de erosão e transporte de 

material particulado. Contrariamente, quanto menor a declividade, menor o potencial de 

escoamento superficial e, por conseguinte, menor a capacidade de erosão dos rios e de 

escoamento; além disso, nesses locais a tendência é que se tenha um acúmulo das águas e a 

deposição do material transportado pelos rios, o que facilita a ocorrência de inundações 

(ALVES et al., 2005). Assim, em estudos de eventos de erosão e de inundação, a declividade 

é um fator extremamente importante. 

Erodibilidade dos solos 

O processo erosivo não procede da mesma forma em solos com propriedades distintas. 

O comportamento de um solo frente à ação das águas varia especialmente em função de sua 

permeabilidade, densidade, estrutura e textura, características essas que definem o grau de 

erodibilidade do solo. Essas particularidades conferem maior ou menor resistência das 

partículas do solo à desagregação e à capacidade de absorver e infiltrar água pluvial, 

aumentando o limite para início do escoamento pluvial (BERTONI; LOMBARDI, 1999). 

Se a textura de um solo for avaliada na sua formação como sendo arenoso, pode ser 

que esse tipo de solo tolere uma chuva de fraca intensidade sem sofrer alguma perda de 

material, possivelmente devido a sua macroporosidade e a sua alta taxa de infiltração de água. 

Porém, esse mesmo solo não toleraria uma chuva de alta intensidade, o que levaria a um 

arraste de suas partículas. Já em um solo argiloso, constituído por microporos, o que lhe 

proporciona uma infiltração mais lenta, faz com que o escoamento pluvial seja maior, no 

entanto possui mais resistência ao desprendimento de suas partículas, ou seja, consegue 

manter o solo agregado com maior facilidade. 

Diante dos problemas ocasionados pela erosão em uma bacia hidrográfica, e levando 

em consideração a BRC como área para o teste da metodologia proposta nessa pesquisa, fazer 

a análise da bacia em relação à erosão urbana, levando em consideração os fatores erosivos 

que influenciam a degradação, torna-se importante. Para isso, a integração temática se 

constitui em uma ferramenta para organizar por meio de um Sistema de Informação 

Geográfica (SIG), as informações necessárias para que sejam apontadas as áreas mais 

propensas ao processo erosivo e mostrar a eficácia do método proposto. 
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4 INTEGRAÇÃO TEMÁTICA 

A coleta de informações sobre a distribuição geográfica de recursos minerais, 

propriedades urbanas e rurais, animais e plantas sempre foi uma parte importante das 

atividades das sociedades organizadas. Até recentemente, no entanto, isto era feito apenas em 

documentos e mapas em papel, o que impedia, assim, uma análise em que se combinassem 

diversos mapas e dados. Com o desenvolvimento da tecnologia de informática na segunda 

metade do século XX, tornou-se possível armazenar e representar tais informações em 

ambiente computacional, abrindo espaço para o aparecimento do Geoprocessamento.  

Nesse contexto, o termo Geoprocessamento denota a disciplina do conhecimento que 

utiliza técnicas matemáticas e computacionais para o tratamento da informação geográfica e 

que vem influenciando de maneira crescente as áreas de Cartografia, Análise de Recursos 

Naturais, Transportes, Comunicações, Energia e Planejamento Urbano e Regional. As 

ferramentas computacionais para Geoprocessamento, chamadas de Sistemas de Informação 

Geográfica (SIG), permitem realizar análises complexas, ao integrar dados de diversas fontes 

e ao criar bancos de dados georreferenciados. Tornam ainda possível automatizar a produção 

de documentos cartográficos (CÂMARA; DAVIS, 2001). 

Um Sistema de Informação Geográfica (SIG) é um sistema baseado na integração de 

dados de entrada, gerenciamento, manipulação, análise e saída de dados e atributos para 

ajudar nas atividades de suporte à tomada de decisão (PINA et al., 2000). O seu uso é 

justificado por constituir uma importante ferramenta que integra o conjunto de rotinas de 

programação desenvolvidas para representar e manipular grandes quantidades de dados 

armazenados em bancos de dados, os quais contêm informações representativas do mundo 

real, através de coordenadas geográficas, possibilitando análises espaciais (STAR; ESTES, 

1991). 

A integração temática dos dados constitui uma importante ferramenta de auxilio à 

visualização, o tratamento e a análise dos dados. Nesse processo, os dados são agrupados em 

layers, os chamados planos de informações (PIs), que são séries de camadas que representam 

um tema ou uma classe de informação. Cada camada é um conjunto de feições homogêneas 

que estão relacionadas a outras camadas (PINA et al., 2000) (Figura 6). O mundo real pode 

ser representado e aproximado na forma de imagens e de vetores.  
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Figura 6: Integração temática com SIG. 

  
Fonte: Brasil - Ministério dos Transportes, s/d. 

As imagens raster são constituídas por números (células  pixels), onde cada uma 

delas representa uma entidade. Os vetores podem ser representados por pontos (um par de 

coordenadas), linhas (dois pares de coordenadas) ou polígonos (três ou mais pares de 

coordenadas que se fecham repetindo o primeiro par) (CÂMARA; PEDROSA, 2003).  

De acordo com o tema de interesse a ser estudado, é definida a organização dos layers. 

Para se estudar áreas com potencial à erosão, é realizada uma análise de dados do meio físico 

e biótico, onde os PIs serão representados por dados como drenagem, clima, solo e vegetação, 

uso e ocupação do solo, entre outros fatores relevantes. 

Os mecanismos para a associação de elementos espaciais tais como os SIG permitem 

que a informação desejada seja integrada e disposta em camadas, por meio da combinação dos 

elementos espaciais, como os contidos em mapas, com elementos não espaciais, como 

informações de densidade demográfica, tipo de espécies arbóreas existentes, entre outros, e 

então são apresentadas de forma visual e mais compreensível (BUENO, 2003). 

Os SIG integram hardware, software, dados e capital humano. Com eles é possível 

ver, compreender, inquirir, interpretar e visualizar dados de muitas formas, revelando 

relações, padrões e tendências espaciais, consubstanciadas em mapas, globos, relatórios ou 

gráficos. Um SIG pode ajudar de diversas formas a responder a perguntas e a resolver 



28 
 

problemas, exprimindo os resultados de um modo compreendido e compartilhado -- fácil e 

rapidamente.  São Sistemas de Informação por excelência, com grande margem de progressão 

e implementação, uma vez que todo o pensamento está organizado em torno da geografia. A 

tecnologia SIG pode ser integrada em múltiplos sistemas de informação, de qualquer tipo de 

empresa (ESRI, 2011). 

4.1 Técnica de integração temática: lógica Fuzzy 

A lógica Fuzzy faz parte do que se chama de modelos empíricos, que são aqueles 

baseados em relacionamentos estatísticos ou heurísticos. Nesse modelo, os relacionamentos 

espaciais entre as variáveis de estudo são estimados por critérios estatísticos, a partir de um 

conjunto de classes, onde os limiares dessas classes são definidos por especialistas. Os 

modelos empíricos podem ser divididos em modelos baseados no conhecimento e modelos 

baseados em dados (CÂMARA et al., 2001). 

A integração de dados dirigidos pelo conhecimento é baseada em diferentes modelos 

para a estimação de pesos para os diferentes planos de informação (mapas de evidências) 

utilizados em uma análise. A abordagem baseada em conhecimento geralmente emprega o 

auxílio de especialista e a definição de pesos é baseada na opinião de especialistas. 

(BELINTANI, 2007).  

Também chamada de lógica nebulosa, a lógica Fuzzy é uma técnica que abrange a 

generalização da lógica booleana (0 ou 1, sim ou não, verdadeiro ou falso) e visa a uma 

aproximação do pensamento humano (Figura 7) (CAMARINHA, 2011). Por exemplo, em um 

mapa de solo, a limitação que aparece para cada classe de solo não quer dizer que exatamente 

é esta a fronteira entre os dois solos, ou seja, há uma faixa de transição entre os tipos de solo, 

e o mesmo se procede com mapas de declividade e de erosividade da chuva. 

Figura 7: Exemplo baseado nos conceitos da Lógica Booleana e Lógica Fuzzy. 

 
Fonte: CAMARINHA, 2011. 
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Esse método tem como vantagem a habilidade de avaliar graus de potencialidade em 

vez de apenas avaliar presença ou ausência da potencialidade e que é calculada pela 

ponderação e combinação de evidências de fontes múltiplas. A avaliação do peso a ser 

atribuído a um mapa depende da análise da importância da evidência em relação a uma 

ocorrência conhecida ou do julgamento subjetivo de especialistas (CAMARA et al., 2001).  

Ainda de acordo com esses autores, o conjunto Fuzzy estabelece uma caracterização 

de classes que não possuem bordas e são definidas de maneira inexata. Assim, o grau de 

pertinência do conjunto Fuzzy, representado por µ(x), é expresso em termos de uma escala 

que varia continuamente entre 0 e 1, que reflete o grau de verdade de uma proposta ou 

hipótese. 

Dessa forma, os conjuntos Fuzzy permitem que seus elementos possuam certo grau de 

pertinência, permitindo a sua aproximação do mundo real (multivalente ao invés de 

bivalente); quanto mais o valor de x for próximo ao conceito central, mais os valores da 

função de pertinência serão próximos a 1, e os que estão distantes receberão valores menores 

próximos a zero. 

4.2 Inferência Fuzzy 

Os dados em conjuntos Fuzzy podem ser manejados por métodos lógicos para 

selecionar e combinar dados dos mais variados conjuntos. Sendo assim, linguagens de 

consulta a sistemas gerenciadores de bancos de dados precisam ser alteradas para versar 

operações da lógica continua. As operações básicas sobre subconjuntos Fuzzy são análogas e 

são uma generalização das operações básicas da lógica binária, podendo ser utilizadas de 

forma a se obter um dado resultante (mapa) da sobreposição de vários dados Fuzzy (planos de 

Informação). De acordo com Câmara et al. (2001), os operadores Fuzzy são: AND, OR, Soma 

Algébrica, Produto Algébrico, Operador Gama e Soma Convexa, que serão detalhados a 

seguir: 

Fuzzy AND  Interseção 

Esta operação equivale ao AND Booleano e a interseção é obtida por meio do 

operador MIN e é controlada pelo menor valor entre os elementos dos conjuntos Fuzzy 

combinados. Esta operação é dada por: 
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Em que: 

µ:  grau de pertinência do conjunto Fuzzy; 

µa, µb, µc, ...: valores de pertinência dos mapas hipotéticos A, B, C, ..., para uma 

dada localização. 

MIN: menor valor entre os elementos do conjunto Fuzzy. 

Fuzzy OR  União 

Equivale ao OR Booleano em que o valor de pertinência de saída é controlado pelos 

valores máximos dos mapas de entrada, e é dada por: 

 

Em que: 

µ:  grau de pertinência do conjunto Fuzzy; 

µa, µb, µc, ...: valores de pertinência dos mapas hipotéticos A, B, C, ..., para uma 

dada localização.  

MAX: valores máximos dos mapas de entrada. 

Produto Algébrico 

Corresponde ao produto algébrico entre os valores dos elementos Fuzzy e seu 

resultado tende a ser pequeno devido ao efeito de se multiplicar diversos números menores 

que 1, e é concebida por: 

 

Em que: 

µ:  grau de pertinência do conjunto Fuzzy; 

µi: valor de pertinência Fuzzy para o i-ésimo mapa;  

 

Soma Algébrica  

Este operador é complementar ao produto Algébrico Fuzzy, e é representado por:  

 

Em que: 

µ:  grau de pertinência do conjunto Fuzzy; 

µi: valor de pertinência Fuzzy para o i-ésimo mapa;  
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O resultado desta operação é sempre um valor maior ou igual ao maior valor de 

pertinência Fuzzy de entrada. O efeito desta operação é, portanto, de aumentar o valor de 

pertinência.  

Operador Gama ( ) 

Este operador é definido por dois termos, um produto algébrico Fuzzy e uma soma 

algébrica Fuzzy, e é definido por: 

 

No operador gama pode-se variar a importância de cada termo e será atribuído um 

valor entre (0,1).Quando =1, a combinação dependerá apenas da soma algébrica Fuzzy, e 

quando =0, a combinação dependerá apenas do produto algébrico Fuzzy. Os valores de 

gama entre 0< <0,35 reduzirão o valor Fuzzy, resultando em um valor de saída inferior ao de 

entrada. Para valores gama entre 0,8< <1,0, aumentará o valor do membro Fuzzy, resultando 

em um valor de saída maior que o de entrada.  E quando os valores gama estiverem entre 

0,35< <0,8, os valores de saída cairão entre o menor e o maior valor de entrada. 

4.3 Sistema de controle Fuzzy 
Um sistema Fuzzy pode transformar informações vagas e imprecisas em um formato 

numérico, preciso e possível de ser compreendido pelo computador. Embora seja possível 

modelar fenômenos através da lógica Fuzzy, é preciso que haja um processamento 

computacional sobre o modelo. De acordo com Garibaldi (2005), um Sistema Expert Fuzzy 

pode ser descrito como um conjunto de operações e regras que se referem à forma de 

implementação do modelo teórico em alguma linguagem de software. 

Esse conjunto de operações possui quatro componentes: um processador de entrada, a 

; uma coleção de regras difusas; uma máquina de inferência; e um 

processador 8). 
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Figura 8: Estrutura básica de um Sistema Expert Fuzzy. 

 
Fonte: GARIBALDI, 2005. Adaptado pela autora (2013).  

Na etapa de fuzzyficação, os valores das variáveis de entrada são escalonados para 

condicionar os valores normalizados e os fuzzyfica, transformando números em conjuntos 

Fuzzy, de modo que possam se tornar instâncias de variáveis linguísticas (GOMIDE et al., 

1995). Nessa etapa o saber de um especialista é de grande importância, pois a cada variável de 

entrada são atribuídos termos linguísticos que representam os estados desta variável, e a cada 

termo deve ser associado um conjunto Fuzzy por uma função de pertinência (AMENDOLA et 

al., 2005).  

De acordo com Gomide et al. (1995), a base de conhecimento consiste de uma base de 

regras, caracterizando a estratégia de controle e suas metas. A base de dados armazena as 

definições necessárias sobre discretizações e normalizações dos universos de discurso, as 

partições Fuzzy dos espaços de entrada e saída e as definições das funções de pertinência. O 

procedimento de inferência processa os dados Fuzzy de entrada, junto com as regras, de modo 

a inferir as ações de controle Fuzzy, aplicando o operador de implicação Fuzzy e as regras de 

inferência dessa lógica.  

Como já visto, a pertinência Fuzzy reclassifica ou transforma os dados de entrada 

entre 0 e 1, com base na possibilidade de ser um membro de um conjunto especificado. Com 

isso, na etapa de se mostrar o grau de pertinência Fuzzy, também existem alguns operadores 

lógicos que auxiliam na transformação dos indicadores em membros Fuzzy, que fazem a 

fuzzyficação. De acordo com ESRI (2011), os principais operadores são:  
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Fuzzy Gaussian: operador que transforma os valores originais dentro de uma 

distribuição normal. O ponto médio da distribuição normal define o melhor ponto para o 

conjunto, atribuído a 1, e os demais valores de entrada que se afastam do ponto médio tem o 

seu valor de pertinência diminuído. Esta função é mais utilizada para casos em que a 

pertinência Fuzzy está próxima a um valor específico (Figura 9).  

Figura 9: Função do membro Fuzzy alterada por valores com parâmetros. 

 
Fonte: ESRI, 2011 

Fuzzy Large: Esta função é usada quando os valores de entrada estão mais propensos 

a pertencer a um conjunto. O ponto médio definido (midpoint) identifica o ponto de 

cruzamento (que, por convenção, é atribuído uma adesão de 0,5) com valores maiores que o 

ponto médio, tendo assim uma maior possibilidade de ser um membro do conjunto, e os 

valores abaixo estão mais distantes de pertencerem ao grupo (Figura 10).  

Figura 10: Vari  

 
Fonte: ESRI, 2011. 
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Fuzzy Linear: A função de transformação Linear Fuzzy aplica uma função linear 

entre os valores mínimo e máximo especificado pelo usuário. Esta função é definida por dois 

segmentos de reta inclinados e que se encontram em um ponto central. Qualquer coisa abaixo 

do mínimo, no exemplo da Figura 11 o mínimo é 30, será atribuído 0 (definitivamente não é 

membro) e qualquer coisa acima do máximo (80) é atribuído 1 (definitivamente membro). 

Nas bordas, o valor é 0,5 e a inclinação das retas define a zona de transição Fuzzy. 

Figura 11: Variações da função Linear. 

 
Fonte: ESRI, 2011. 

Fuzzy Near: Esta função é mais útil quando aplicada se a possibilidade de ser 

membro está próximo a um valor específico. A função é definida por um ponto médio que 

define o centro do conjunto, identificando um valor que seja membro e lhe é atribuído o valor 

1. E, a partir desse ponto médio, é definido os demais valores que vão se afastando da 

possibilidade de fazer parte do grupo, chegando ao valor de 0. A propagação define a largura 

e o caráter da zona de transição (Figura 12). 

Figura 12: Variações da função Near. 

 
Fonte: ESRI, 2011. 
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Na etapa de defuzzificação é onde se traduz as ações de controle Fuzzy inferidas em 

ações de controle não-Fuzzy, ou seja, é o processo de se representar um conjunto Fuzzy por 

um número real.  Por fim, efetua-se um escalamento, de modo a compatibilizar os valores 

normalizados vindos do passo anterior com os valores dos universos de discurso reais das 

variáveis.  
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5 MATERIAIS E METODOLOGIA DO TRABALHO 

5.1 Localização da Área de Estudo 
O município de Londrina está situado no norte do Paraná e distante aproximadamente 

400 km da capital paranaense. A área estudada compreende a bacia do Ribeirão Cambé, e a 

maior parcela da bacia está situada no perímetro urbano da cidade de Londrina. Com 

aproximadamente 21,5 km de extensão, o Ribeirão Cambé tem sua nascente a oeste de 

Londrina, no trevo das estradas Londrina/Cambé  São Paulo/Curitiba , e sua foz está 

localizada no Ribeirão Três Bocas. Londrina é cortada por sete corpos hídricos: os Ribeirões 

Jacutinga, Lindóia, Quati, Águas das Pedras, Limoeiro, Cambé e Cafezal, e é no entorno 

desses ribeirões que a cidade teve sua expansão urbana. Esses ribeirões são interconectados e 

desaguam sentido oeste-leste no Rio Tibagi, que por sua vez integra a bacia do Rio 

Paranapanema (ISHIKAWA et al., 2009). 

A bacia do Ribeirão Cambé é um dos mais importantes fundos de vale de Londrina. 

Este corpo hídrico foi represado em 1957, dando origem ao cartão postal de Londrina, o Lago 

Igapó, que se transformou em uma das principais áreas de lazer da cidade. Sua implantação 

trouxe uma valorização para a região centro-sul, tornando-a uma das mais belas áreas de lazer 

e de embelezamento paisagístico da cidade (BORTOLO, 2010).  

O Ribeirão Cambé e alguns dos seus afluentes formam os quatro represamentos do 

Lago Igapó: os Igapós I, II, III e IV e o aterro do Igapó II (Figura 13), contando que este 

corpo hídrico ainda forma o lago do Parque Arthur Thomas, que também é uma área de lazer 

situada à jusante da bacia, dentro da área urbana.  

Estes represamentos estão assoreados, principalmente no que se refere aos lagos Igapó 

I, III e IV. A procedência do assoreamento pode estar relacionada à declividade da bacia, ao 

modo do seu uso e ocupação, à intensidade dos eventos chuvosos ou ao tipo de solo presente. 

Todos esses fatores juntos podem apontar quais seriam os possíveis focos de desagregação de 

solo na BRC. 
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Para testar a metodologia proposta e apontar quais as possíveis áreas com maior 

potencialidade erosiva, foi utilizado um banco de dados adquirido junto ao Instituto de 

Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina (IPPUL) datado de 2010; o software a ser 

empregado como SIG para elaboração dos mapas foi o ArcGIS® 10 (propriedade intelectual 

da Esri e utilizado sob licença), para serem elaborados os mapas temáticos e fazer o pré-

tratamento  para então se usar a extensão Arc-SDM4  Spatial Data Modeller for ArcGIS - 

(uma extensão gratuita disponibilizada pela Universidade de Campinas) com a lógica Fuzzy.  

5.2 Métodos e Técnicas de Trabalho 

A metodologia proposta consiste em analisar a eficácia da lógica Fuzzy, quanto a 

apresentar a potencialidade erosiva na BRC. Na Figura 14, tem-se o fluxograma do 

desenvolvimento metodológico do presente trabalho. A metodologia apresentada segue as 

diretrizes dos trabalhos de Bitar (1995) e de Belintani (2007). 

                                                        
4 O Arc-SDM é uma coleção de ferramentas utilizadas para avaliação de potencial e predição de dados. Esta 
versão do SDM foi modificada para funcionar apenas com o ArcGIS 10. As atualizações necessárias para fazer o 
trabalho de SDM com o ArcGIS 10 foram feitas por Ryan DeBruyn da ESRI, (SAWATZKY, et al., 2009). O 
programa está disponibilizado em http://www.ige.unicamp.br/sdm/default_e.htm.  
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Figura 14: Fluxograma da metodologia proposta. 

 
Fonte: Bitar (1995) e Belintani (2007). Organizado pela autora (2013). 
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5.2.1 Planejamento, banco de dados e indicadores 
A fase de planejamento é a fase da organização do trabalho. Primeiramente, é definido 

o tema a ser seguido para nortear as pesquisas de material de base e o objetivo do trabalho. 

Posterior a isso, é preciso determinar quais dados serão precisos coletar e qual o método a ser 

seguido para alcançar o objetivo proposto. O desenvolvimento do presente trabalho baseou-se 

principalmente no estudo dos principais fatores influentes da erosão: tipo de solo, erosividade 

da chuva, uso e ocupação do solo e declividade da bacia, e a partir desses fatores foram 

definidos os indicadores.  

Junto ao Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina (IPPUL)  órgão 

público da Prefeitura Municipal de Londrina, responsável pela organização do crescimento do 

município de forma integrada , foi adquirido o banco de dados georreferenciado, datado de 

2010, a ser trabalhado nos mapas temáticos. Os dados requisitados a este instituto foram os 

seguintes arquivos digitais: mapa de hidrografia, mapa de risco à erosão, mapa hipsométrico, 

mapa de pluviosidade, mapa das áreas de preservação permanente (APP) e de vegetação do 

município de Londrina, mapa do uso do solo, mapa de curva de nível, mapa pedológico, mapa 

da região metropolitana de Londrina e perímetro urbano de Londrina. Os mapas gerados pela 

autora foram todos elaborados mediante esse banco de dados adquirido. Dentre os mapas 

requisitados, definiram-se, então, os indicadores que compuseram a integração temática final. 

Os indicadores escolhidos foram baseados nos fatores influentes à erosão pertencentes 

à Equação Universal de Perda de Solos (USLE), de acordo com a fórmula proposta por 

Wischmeier e Smith (1978):  

 

Em que: 

A : perda de solo por unidade de área, t.ha-1.ano-1; 

R : fator erosividade da chuva, MJ.ha-1.mm.h-1.ano-1; 

K : fator erodibilidade do solo, (t ha-1)/(MJ.ha-1.mm.h-1); 

L : fator que leva em conta a distância ao longo da qual ocorre o escoamento 

superficial, adimensional; 

S : fator que considera a declividade do terreno, adimensional; 

C : fator que leva em conta o uso e manejo do solo, adimensional;  

P : fator que considera as práticas conservacionistas adotadas, adimensional. 
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Assim, foram escolhidos como indicadores os fatores erosividade da chuva, 

erodibilidade do solo, declividade e uso e ocupação do solo, para serem elaborados os mapas 

necessários à integração temática. Definidos os indicadores, usou-se o software ArcGIS® 10 

para a elaboração dos mapas temáticos necessários. O Quadro 2, apresenta quais os 

indicadores foram escolhidos e mostra a sua equiparação aos mapas adquiridos com o IPPUL. 

Quadro 2: Indicadores escolhidos e sua equivalência.  

USLE Mapas IPPUL (2010) 

R Pluviosidade anual 

K Tipos de Solos 

(LS) Declividade 

C Uso e ocupação do solo 

P - 
Fonte: Wischmeier e Smith (1978). Organizado pela autora (2013). 

5.2.2 Pesos a serem atribuídos aos indicadores 

Depois de escolhidos os indicadores a serem utilizados, foi a vez de se ponderar tais 

elementos. Para se elaborar o mapa de suscetibilidade erosiva, foi utilizada a metodologia 

proposta por Spörl e Ross (2004), que é a ponderação das classes de suscetibilidade, e a 

metodologia utilizada por Belintani (2007), que diz respeito aos procedimentos necessários 

para se utilizar a lógica Fuzzy. 

O modelo utilizado 

Esses autores dizem que as 

unidades de fragilidade dos ambientes naturais devem ser resultantes dos levantamentos 

básicos de geomorfologia, solos, cobertura vegetal/uso do solo e o clima. Sendo assim, as 

classes de suscetibilidade erosiva por eles proposta varia em cinco categorias hierárquicas, 

partindo de muito fraca (classe 1) até muito forte (classe 5), conforme o Quadro 3. 
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Quadro 3: Classes de fragilidade. 

CLASSES DE FRAGILIDADE 

Muito fraca 1 

Fraca 2 

Média 3 

Forte 4 

Muito forte 5 
Fonte: Spörl e Ross (2004). Adaptado pela autora (2013). 

No Quadro 4, mostra-se a hierarquia de declividade e a sua reclassificação de acordo 

com Spörl e Ross (2004). Para esses autores, as classes de declividade são hierarquizadas de 

acordo com os intervalos já consagrados nos estudos de Capacidade de Uso/ Aptidão 

Agrícola, associados aos valores já conhecidos de limites críticos de geotecnia.  

Quadro 4: Indicador Declividade. 

HIERARQUIA DE DECLIVIDADE (%) PROPENSÃO EROSIVA CLASSES 

< 6 Muito fraca 1 

6 a 12 Fraca 2 

12 a 20 Média 3 

20 a 30 Forte 4 

> 30 Muito forte 5 
Fonte: Spörl e Ross (2004). Adaptado pela autora (2013). 

Para o mapa de solos, foi utilizado o já fornecido pelo IPPUL, contando com quatro 

classes de solos que foram reclassificadas quanto a sua fragilidade aos processos erosivos. No 

Quadro 5, apresenta-se as classes de fragilidade de solo para solos, mediante o apresentado no 

trabalho de Parizoto (2008) e com a classificação proposta por Spörl e Ross (2004). 
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Quadro 5: Indicador Tipos de Solo. 

CLASSE DE SOLO PROPENSÃO EROSIVA CLASSES 

Latossolos Vermelhos Distroférrico (LVdf) Fraca 1 

Latossolos Vermelhos Eutrófico A (NVe2) Fraca 1 

Nitossolos Vermelhos Eutróficos A (NVef) Forte 3 

Neossolos Litólicos Eutrófico A (RLe1) Muito forte 5 

Fonte: Spörl e Ross (2004). Adaptado pela autora (2013). 

As variáveis uso e ocupação do solo e pluviosidade mantêm os mesmos parâmetros 

aplicados para os modelos anteriores. Cada uma destas variáveis foi classificada em cinco 

graus de fragilidade, conforme apresentado nos Quadros 6 e 7. 

Quadro 6: Indicador Uso e Ocupação do solo. 

USO E OCUPAÇÃO DO SOLO PROPENSÃO EROSIVA CLASSE 

Áreas de reservas florestais ou matas naturais e 
florestas cultivadas com biodiversidade. 

Muito fraca 1 

Formações arbustivas densas e naturais, culturas 
em plantio direto, pastagem com baixo pisoteio. 

Fraca 2 

Cultivos de ciclos longos em curvas de nível ou 
terraços, áreas de uso urbano com intensa 
pavimentação do solo. 

Média 3 

Culturas de ciclos curtos em curvas de nível ou 
terraços, áreas próximas aos canais com escassez 
ou falta de vegetação ciliar, cultivos e pastagens 
próximo dos leitos dos rios e áreas de planície de 
inundação desflorestada. 

Forte 4 

Culturas de ciclos curtos sem práticas 
conservacionistas, áreas desmatadas, solos 
expostos ao longo de caminhos e estradas. 

Muito forte 5 

Fonte: Parizoto (2008) e Spörl e Ross (2004). Adaptado pela autora (2013). 
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Quadro 7: Indicador Pluviosidade. 
 

PLUVIOSIDADE 
 

PROPENSÃO EROSIVA CLASSES 

Distribuição regular ao longo do ano e com 
volumes anuais não muito superiores a 1000 
mm/ano. 

Muito fraca 1 

Distribuição regular ao longo do ano com 
volumes anuais superiores a 2000 mm/ano. 

Fraca 2 

Distribuição anual desigual, com períodos mais 
secos no inverno e mais chuvosos no verão. 

Média 3 

Distribuição anual desigual, com período seco 
de 3 a 6 meses e alta concentração das chuvas 
no verão entre novembro e abril. 

Forte 4 

Distribuição regular, ou não, ao longo do ano, 
com volumes superiores a 2500 mm/ano; ou 
ainda, comportamentos pluviométricos 
irregulares, com episódios de chuvas de alta 
intensidade e volumes anuais baixos, 
geralmente inferiores a 900 mm/ano. 

Muito forte 5 

Fonte: Parizoto (2008) e Spörl e Ross (2004). Adaptado pela autora (2013). 

5.2.3 Elaboração dos mapas temáticos 

Primeiramente, fez-se a delimitação da área da BRC a ser trabalhada recortando, com 

layer utilizado foi a delimitação total da BRC juntamente com a delimitação da área do 

município e a sua área urbana. Esse recorte foi feito, pois, a maioria dos dados presentes no 

banco de dados possuem elementos até esta demarcação. A partir deste mapa da área da BRC, 

os demais mapas foram recortados dentro dessas limitações. 

O mapa de pluviosidade anual foi reorganizado quanto a sua coloração. Foram quatro 

as classes presentes, representadas de acordo com a intensidade pluviométrica a classe 

atribuída. Quanto maior a concentração, maior o valor da cor atribuída. 

Para o mapa de uso e ocupação do solo, as classes presentes foram renomeadas com 

nomes mais condizentes com a realidade dos fatores presentes na bacia. A cada classe, foi 

atribuída uma cor que remetesse à sua característica física, como, por exemplo, para áreas 

verdes ser atribuído a cor verde; para corpos hídricos, a cor azul. 
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Para o mapa de declividade, foi criado, primeiramente, um TIN (Triangulated Irregular 

Network) a partir das curvas de nível da bacia. Para isso, usou-se a ferramenta 3D Analyst 

Tools > Create TIN. Depois de criado a malha TIN, ela foi editada para que ficasse com o 

formato da bacia do Ribeirão Cambé. Posteriormente, as classes de declividade foram 

hierarquizadas de acordo com as classes citadas no Quadro 4, para que, então, pudessem ser 

atribuídos os devidos pesos a esse indicador. 

O mapa de solos foi renomeado, pois a nomenclatura aos solos atribuída estava 

defasada quanto àquela exposta pela Embrapa (2006). Foram quatro as classes presentes a 

serem renomeadas. A coloração atribuída a cada uma das classes foi baseada no Manual 

Técnico de Pedologia do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) do ano de 

2007. 

5.2.4 Transformação em membro Fuzzy 

Após serem elaborados os mapas temáticos dos indicadores, foi a vez de fazer a 

integração dos dados por meio da lógica Fuzzy para se estimar as áreas com potencial à 

erosão dentro da bacia do Ribeirão Cambé.  

Para essa etapa, foi preciso primeiramente que os mapas elaborados anteriormente 

fossem transformados em formato numérico (raster), pois na metodologia Fuzzy é necessário 

que todos os indicadores estejam nesse formato. Sendo assim, esses mapas foram 

transformados em raster com o ArcGIS, To Raster>feature 

, para os mapas de solo, uso e ocupação de solo e pluviosidade anual, e a ferramenta 

  

Após a conversão para formato raster, foram então ponderados por meio do software 

Arc-SDM com os valores apresentados nos quadros da seção 4.4. O software faz uma 

reclassificação de acordo com os valores inseridos e, então, divide todos os elementos pelo 

valor transformador Fuzzy, por exemplo, 10 ou 100 (de acordo com as casas decimais 

utilizadas na ponderação) e assim todos os mapas serão transformados em mapas ponderados 

em valores entre 0 e 1, ou seja, transformados em membros Fuzzy.  

Na Figura 15, apresenta-se as janelas do software ArcGIS 10 e do Arc-SDM, onde 

foram feitas as reclassificações e ponderações. No primeiro espaço da janela do Arc-SDM 

aberto, foi inserido o mapa desejado a ser reclassificado; no segundo espaço, foi definido qual 

atributo a ser reclassificado. Após esses dados, a tabela foi preenchida com os valores antigos 

na coluna da esquerda e com os novos valores (os pesos Fuzzy), na coluna da direita. No 
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quarto espaço, foi definido o local a ser salvo o arquivo e, no último, foi definido qual o valor 

de divisão (pré-definido) para transformar em membros Fuzzy. 

Figura 15: Caixa de ferramentas do ArcGIS e janela de reclassificação do Arc-SDM. 

   
Fonte: ARC-SDM para ArcGIS 10. Organizado pela autora (2014). 

Após a reclassificação e ponderação dos mapas, estes foram transformados em 

membros Fuzzy, sendo-lhes atribuídos os devidos graus de pertinência Fuzzy. Para tanto, foi 

utilizada a ferramenta Overlay do ArcGIS 10 (Figura 16), onde foram inseridos os mapas e 

lhes atribuído uma função de pertinência. Para o presente caso, 

que é mais apropriada para suposições onde os maiores valores possuem um grau de 

pertinência maior. De acordo com o tutorial do ArcGIS, é comumente utilizado como 

 

Figura 16: Ponderação dos Mapas Indicadores. 

             
Fonte: ArcGIS 10. Organizado pela autora (2014). 
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5.2.5 Integração dos mapas e análise da potencialidade 
A integração dos dados gerados foram feitas no próprio ArcGIS, com a ferramenta 

essa ferramenta, os membros Fuzzy 

criados anteriormente foram inseridos no primeiro campo  (Figura 17).  

Figura 17: Integração temática dos dados. 

 
Fonte: ArcGIS 10. Organizado pela autora (2014). 

A definição de qual operador Fuzzy a ser utilizado levou em consideração as 

particularidades de cada operador e qual o objetivo que se quer no mapa síntese. Com isso, 

para o presente trabalho, foi escolhido o operador gama com valores entre 0,8< <1, pelo fato 

do resultado obtido com este grau para o operador, enfatizar as áreas com maior potencial, e 

ser que mais se aproxima à realidade da área estudada. 
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6 ESTUDO DE CASO: BACIA DO RIBEIRÃO CAMBÉ 
Com uma área de 52,067 km² e 21,5 km de extensão, a bacia do Ribeirão Cambé é 

composta por 26 afluentes. De acordo com a Secretaria do Meio Ambiente da Prefeitura de 

Londrina (2012), são os seguintes córregos, também chamados de regatos: Cacique, da Mata, 

Baroré, Rubi, Colina Verde, da Água Fresca, do Leme, Capivara, Tucano, das Pombas, 

Guarujá, Carambeí, Piza, Monjolo, Bemtevi, Pica-Pau, Tico-Tico, Inhambu, Sanhaço, 

Chapada, da Roseira, Cristal, São Lourenço, Araripe, Piriquitos, das Garças (Figura 18). 

Figura 18: Afluentes do Ribeirão Cambé. 

 
Fonte: TAGIMA; TERABE, 2004.  

Nos itens que se seguem, serão descritas algumas das principais características físicas 

da bacia do Ribeirão Cambé (BRC).   

6.1. Geologia e Relevo 
Pertencente à formação Serra Geral, as rochas que ocorrem na área são do 

Triássico/Cretáceo, formadas há 120 milhões de anos (PETRI; FÚLFARO, 1983). São rochas 

ígneas básicas que ocorrem na forma de derrames ou como corpos intrusivos associados e 

apresentam na massa consolidada colorações e variações distintas de textura. 

O grau e a forma de intemperismo que constantemente atuam sobre as rochas 

diversificam a tipologia do relevo local. A ação intensa do tectonismo magmático deixou 
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inúmeras cicatrizes na superfície terrestre. Assim, ao longo das bacias do ribeirão Cambé e o 

ribeirão Três Bocas, no sentido Oeste-Nordeste, há inúmeras falhas geológicas. Esses 

fenômenos geológicos não só contribuíram para a modelagem do relevo, mas também no 

direcionamento dos cursos de drenagem, que sofreram desvios ou cachoeiras (TAGIMA; 

TERABE, 2004). 

Londrina foi implantada na parte convexa do divisor de águas regional, sobre um sítio 

de padrão divergente e de topografia simples, expandindo-se para locais menos elevados em 

direção aos fundos de vale. Encontra-se na vertente esquerda do rio Tibagi, precisamente no 

seu baixo vale. O relevo do município mostra-se inclinado em direção ao Rio Tibagi, 

controlado por lineamentos estruturais no sentido Noroeste-Sudeste (FARIA, 2005).  

A bacia do Ribeirão Cambé se situa no Planalto de Guarapuava ou Terceiro Planalto, 

onde, ao lado de pequenos espigões, evidenciam-se divisores de águas secundários, suaves 

colinas e platôs. Não ocorrem linhas de serras elevadas acima do nível geral do planalto, 

sendo a paisagem modelada durante o Neoterciário e Quaternário, e com declive exibindo um 

suave abaulamento tectônico em arco aberto para Leste (MAACK, 1981).  

As feições diferenciais do relevo local, com altitudes variando de 460 a 640 metros 

(Figura 19) e declividades variantes (Figura 20), permitem subdividi-lo em dois tipos bem 

característicos: Noroeste com topografia suave ondulada, com topos arredondados, encostas 

originando vales fechados em "V" (ROCHA, 1995). 
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À montante da bacia, temos altitudes variando de 640 a 560 metros, sendo esta a área 

mais elevada da cidade de Londrina, conhecido como alto do ribeirão Cambé. Esse 

compartimento é delimitado por espigões, por onde passam as rodovias BR 369 e PR 445, que 

se cruzam na cabeceira do ribeirão, sendo esta o limite entre os municípios de Londrina e 

Cambé. Este segmento possui declividades predominantemente menores do que 6%, com 

áreas entre 6 e 12% e algumas poucas áreas com declividades entre 12 e 20%. 

No médio do Cambé, área que abriga os Lagos Igapó I, II, III e IV, as altitudes variam 

de 620 a 540 metros. Em toda a área justafluvial dos lagos, têm-se áreas planas com 

declividades menores do que 6%; e, nas médias vertentes, as declividades variam de 6 a 12%. 

Poucas são as áreas com declividade superior às citadas. 

Na área jusante da bacia, o baixo Cambé, as altitudes variam de 580 a 440 metros, 

sendo a área mais acidentada da referida bacia que é predominantemente rural. Aqui se 

observam todas as classes de declividade: as áreas justafluviais do ribeirão são planas 

(menores que 6%), nas baixas vertentes o relevo se apresenta desde suavemente ondulado (6 a 

12%) até fortemente ondulado (20 a 30%) chegando a ter declividade superior a 30%. 

As formas de morros testemunhos e cristas, encontradas especialmente ao sul da área 

urbana, resultam da erosão regressiva que expõe as rochas mais resistentes. Esse processo de 

degradação, associado às diferenças pedológicas espaciais da área pode ser responsável pela 

exposição dos diferentes patamares que compõem o relevo da cidade. Nas áreas mais elevadas 

e mais aplanadas, predominam os Latossolos, enquanto que em relevos mais dissecados 

aparecem os Nitossolos (ARCHELA et al., 2008). 

6.1 Solos 

No estrato superior da bacia, em função da topografia plana, somadas à existência do 

manto de intemperismo, predominam os Latossolos nos espigões e Nitossolos nas encostas. Já 

as áreas que margeiam os cursos de águas, influenciados pelo baixo gradiente do terreno e 

flutuações do lençol freático, são dominadas por Gleissolos, como acontece na área abrangida 

pelo lago Igapó. Nesse estrato, a ocorrência de Neossolos Litólicos e Regolíticos encontra-se 

confinados a diminutas áreas de vertentes acima de 15% de declividade, em pequenas faixas, 

que só seriam cartograficamente possíveis em escalas maiores do que 1:10000. Já no estrato 

médio, se distribuem os Neossolos, Cambissolos e os Nitossolos (TAGIMA; TERABE, 

2004). 
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De acordo com o banco de dados do IPPUL, os tipos de solo encontrados estão 

representados na Figura 21. Temos o Latossolo Vermelho Distroférrico, o Latossolo 

Vermelho Eutrófico A, o Nitossolo Vermelho Eutrófico A e a Associação de solos Litólicos 

Eutróficos A. A seguir serão descritas as características de cada um dos solos da bacia 

presente no banco de dados do IPPUL. 

6.1.1 Latossolos Vermelhos 
O Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (SiBCS) (EMBRAPA, 2006) classifica 

l tossólico 

imediatamente abaixo de qualquer um dos tipos de horizonte diagnóstico superficial, exceto 

 

São solos em avançado estágio de intemperização, muito evoluídos, como resultado de 

enérgicas transformações no material constitutivo. São solos profundos, muito lixiviados e 

porosos devido a sua localização nas partes altas e mais planas da topografia, o que permite 

percolação profunda das águas das chuvas em seu perfil (ROCHA, 1995).  

O SiBCS classifica os Latossolos Vermelhos Distroférricos (LVdf) como sendo solos 

com saturação por bases baixa (V < 50%) e teores de Fe2O3 (pelo H2SO4) de 18 a <36% na 

maior parte dos primeiros 100 cm do horizonte B (inclusive BA), e os Latossolos Vermelhos 

Eutróficos (LVe)  são classificados como sendo solos que apresentam saturação por bases alta 

 cm do horizonte B (inclusive BA). 

Segundo a Embrapa (2006), são solos bastante resistentes à erosão laminar, devido às 

suas características físicas de boa permeabilidade e porosidade, quando em condições naturais 

ou quando bem manejados. Porém, quando submetidos a processos intensivos, sofrem uma 

compactação subsuperficial que favorece o encrostamento superficial, o que aumenta 

consideravelmente a suscetibilidade à erosão e diminui sua produtividade. 

 



54
 

 

Fi
gu

ra
 2

1:
 M

ap
a 

de
 so

lo
s d

a 
ba

ci
a 

do
 R

ib
ei

rã
o 

C
am

bé
. 

  
Fo

nt
e:

 B
as

e 
de

 d
ad

os
 d

o 
IP

PU
L,

 2
01

0.
 O

rg
an

iz
ad

o 
pe

la
 a

ut
or

a 
(2

01
3)

. 



55 
 

6.1.2 Nitossolos Vermelhos Eutróficos A (NVe):  
Os Nitossolos vermelhos situam-se predominantemente nas encostas do relevo, são 

profundos, bem drenados, de coloração variando de vermelho a brunada. Apresentam alto 

risco de erosão devido aos relevos acidentados a que estão associados. Abstraindo-se o relevo, 

são aptos a todos os usos agropastoris e florestais adaptados às condições climáticas 

(EMBRAPA, 2006).  O Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (SiBCS) conceitua os 

Nitossolos como:  
Solos constituídos por material mineral, com horizonte B nítico, textura argilosa ou 

muito argilosa (teores de argila maiores que 350 g/kg de solo a partir do horizonte 
A). Estrutura em blocos subangulares, angulares ou prismática moderada ou forte, 
com cerosidade nas superfícies dos agregados. Estes solos apresentam horizonte B 
bem expresso em termos de desenvolvimento de estrutura e cerosidade, com 
gradiente textural menor que 1,5 (EMBRAPA, 2006, SiBCS. P. 104  
 

Apresentam potencial erosivo devido à existência de horizonte B textural com 

cerosidade e estrutura bem desenvolvida, que se comporta como uma camada semipermeável, 

favorecendo a erosão dos horizontes superficiais, já que tolhe a drenagem vertical. Assim, são 

solos que exigem práticas conservacionistas mais intensas para o uso agrícola, assim como 

cuidados especiais para os demais usos (ROCHA, 1995). 

6.1.3 Neossolos Litólicos Eutróficos (RLe) 
Os neossolos compreendem solos rasos, onde geralmente a soma dos horizontes sobre 

a rocha não ultrapassa 50 cm, estando associados normalmente a relevos mais declivosos. 

Neossolos são pouco desenvolvidos, não hidromórficos e de textura normalmente arenosa, 

apresentando alta erodibilidade principalmente em declives mais acentuados. O uso destes 

solos deve ser restringido quando estiverem próximos aos cursos d´água, por ser área de 

preservação das matas ciliares (EMBRAPA, 2006). O Sistema Brasileiro de Classificação de 

Solos (SiBCS) conceitua os neossolos como sendo:  
Solos constituídos por material mineral, ou por material orgânico pouco espesso, 

que não apresentam alterações expressivas em relação ao material originário devido 
à baixa intensidade de atuação dos processos pedogenéticos, seja em razão de 
características inerentes ao próprio material de origem, como maior resistência ao 
intemperismo ou composição química, ou dos demais fatores de formação (clima, 
relevo ou tempo), que podem impedir ou limitar a evolução dos solos (EMBRAPA, 
2006, SiBCS, p. 103 . 
 

Este solo cobre grande parte do estrato médio da BRC, ocupando sítios de espigões e 

vertentes forte ondulados ou escarpados. O horizonte A é raso (10 a 30 cm), com sequência 

A/C (sobre o horizonte C) ou A/R (sobre a rocha maciça), ou seja, não apresentam horizonte 

B (TAGIMA; TERABE, 2004). 
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6.2 Condições climáticas de Londrina 
De acordo com a classificação climática de Köppen, a área apresenta clima do tipo 

Cfa, que é subtropical, com temperatura média no mês mais frio inferior a 18ºC 

(mesotérmico) e temperatura média no mês mais quente acima de 22ºC, com verões quentes, 

geadas pouco frequentes e tendência de concentração das chuvas nos meses de verão, contudo 

sem estação seca definida. 

Os meses mais quentes são os meses de dezembro a fevereiro, coincidindo com os 

meses de maior pluviosidade (Figura 22). Os meses mais secos e frios são os meses de julho e 

agosto, com baixas temperaturas, baixo índice de precipitação e poucos dias de chuva nesse 

período. A maior precipitação registrada foi em dezembro de 1989, com uma média de 203,4 

mm; e a menor em agosto de 1986, com uma média de 51,1 mm. O mês mais quente foi o de 

dezembro de 1985, com uma temperatura média de 29,5°C e o mais frio foi o mês de julho de 

2000, com uma temperatura média de 11,6°C. 

Figura 22: Condições Climáticas de Londrina-PR. 

 
Fonte: IAPAR, 2013. Adaptado pela autora (2014). 

Com esses dados apresentados, infere-se que a bacia está inserida em uma região onde 

a distribuição de chuvas anual é desigual, com períodos mais secos no inverno e mais 

chuvosos no verão. A pluviosidade média anual varia de 1400 a 1700 mm (Figura 23).
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6.3 Uso e cobertura da bacia 
Baseado no mapa fornecido pelo IPPUL, a área da bacia foi dividida em cinco 

categorias de uso e cobertura, sendo a área urbana a de maior abrangência, com mais de 30 

km² (59,56% da área da bacia) (Figura 24) , ocupando 23,39% da 

área da bacia, estão incluídas áreas de pastagem, áreas agricultáveis, áreas descobertas e sem 

edificações. A categoria egetação  compõe 14,64% da bacia e são áreas vegetadas, 

arbóreas, áreas de preservação permanente, parques e reservas florestais. Na categoria de 

áreas alagáveis com menos de 1% da bacia, há áreas com acúmulo de água em períodos 

chuvosos. Por fim, os Lagos Igapó ocupam uma área de 1,24 km² (2,36% da área total da 

bacia) (Tabela 1). 

Tabela 1: Áreas da Bacia do Ribeirão Cambé. 
Categoria Área (km²) (%) da Bacia 

Área urbana 31,32 59,56 

Área verde 12,30 23,39 

Vegetação 7,70 14,64 

Áreas alagáveis 0,03 0,06 

Lago Igapó 1,24 2,36 

Total 52,59 100 

Fonte: IPPUL, 2010. Organizado pela autora (2014).
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7 EXECUÇÃO DA METODOLOGIA FUZZY 

Neste capítulo do trabalho, apresentam-se as transformações dos mapas temáticos em 

membros Fuzzy (fuzzificação), de acordo com os critérios de ponderação previamente 

estabelecidos, e, em seguida, mostra-se como foi feita a integração (inferência Fuzzy) e 

análise desses mapas. 

7.1 Transformações raster 

Todos os mapas temáticos elaborados anteriormente precisaram ser transformados em 

formato raster, que é uma forma numérica de representar os dados vetoriais, para então serem 

ponderados com os pesos estabelecidos, classe por classe. 

Sendo assim, a transformação em raster foi feita no software ArcGIS 10®, dentro da 

ferramenta Arctoolbox>3D Analyst Tools> Conversion> From Feature Class/From TIN. 

Dessa forma foram os seguintes mapas gerados com a conversão (Figura 25). 

Figura 25: Mapas indicadores rasterizados. 

 

Fonte: Base de dados do IPPUL, 2010. Organizado pela autora (2014). 
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7.2 Transformações Fuzzy dos indicadores 

Após a conversão dos mapas para o modelo raster, foi a vez de fazer a transformação 

Fuzzy (fuzzificação), que como descrito na seção 4, é onde os mapas são ponderados e 

transformados em membros Fuzzy. Para tanto, os valores dos pesos indicados previamente 

foram aplicados nessa etapa do trabalho. Os mapas foram gerados dentro da extensão Arc  

SDM, Spatial Data Modeller Tools>Fuzzy Logic> Fuzzy Membership>Categorical e Reclass 

(Figura 26). 

Figura 26: Transformações Fuzzy (Fuzzy Membership). 

         
Fonte: Arc-SDM para ArcGIS 10. Organizado pela autora (2014). 

Depois de ter reclassificados os mapas, estes foram ponderados para padronização 

dentro do intervalo de pertinência Fuzzy. Para tal efeito, foi utilizada 

, 

a cada um dos mapas, obtiveram-se os mapas ponderados individualmente, sendo já possível 

a visualização das áreas mais suscetíveis isoladamente em cada um dos indicadores. 

O indicador Pluviosidade mostrou que a bacia estudada apresentou um mesmo valor 

para toda a sua extensão, pois de acordo com o peso atribuído a tais características climáticas, 

que apresenta uma distribuição anual desigual com períodos mais secos no inverno e mais 

chuvosos no verão, esse indicador possui uma propensão erosiva média. 

De acordo com a classificação Fuzzy, quanto mais próximo o valor de pertinência 

estiver do zero, menores são as chances de se ter erosão nessas áreas, e quanto mais próximo 

de um, maiores serão as chances de se ter erosão. Assim, para melhor visualização, será 

atribuído como muito fraco, as áreas com pertinência entre 0,0 e 0,2; fraco entre 0,21 e 0,4; 

moderado entre 0,41 e 0,6; forte entre 0,61 e 0,8; e muito forte entre 0,81 e 1. 
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Dessa forma, para o indicador Solos, a propensão erosiva dos seus atributos foi 

considerada fraca, para os Latossolos Vermelhos (LVdf e LVe2)  pertinência Fuzzy de 

0,010-, forte para os Nitossolos Vermelhos Eutróficos A (NV)  pertinência Fuzzy 0,713- e 

muito forte para a Associação de Solos Litólicos Eutróficos (RL1) (Figura 27). Isso mostra 

que os solos Litólicos são os mais propensos a causar o processo erosivo, dentre os solos 

analisados. 

O indicador Declividade foi o único a apresentar todas as classes de propensão erosiva 

descritas por Spörl e Ross (2004). As declividades inferiores a 6% receberam classificação 

muito fraca; de 6 a 12%, fraca; de 12 a 20%, média; de 20 a 30%, forte; e acima de 30%, 

muito forte. Assim, de acordo com esta classificação, foram dados os pesos e feito o mapa de 

pertinência para o indicador Declividade, podendo visualizar que as áreas mais propensas se 

concentram na foz do ribeirão Cambé (Figura 28).  

E, para o indicador Uso e Cobertura do Solo, as áreas classificadas como vegetação e 

as pertencentes aos lagos Igapó, receberam a classificação de pertinência erosiva como muito 

fraca; as áreas verdes, como pastagens, agricultura, áreas descobertas e sem edificações, 

foram classificadas como fraca; as áreas densamente urbanizadas e as bordas de bacia, 

classificadas como forte (Figura 29). Mostra-se, com isso, que as áreas descobertas e 

altamente urbanizadas são as mais vulneráveis aos processos erosivos, dentre as áreas 

analisadas. 
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7.3 Integração Fuzzy dos indicadores  

Nesta etapa do procedimento da aplicação da metodologia, foi feita a integração dos 

quatro indicadores, aplicado um dos operadores descrito na seção 4.2, e obtido o mapa 

síntese, onde foram mostradas as áreas mais propensas aos processos erosivos da BRC. 

Primeiramente, foi preciso escolher qual o operador Fuzzy seria utilizado. Para fazer a 

integração dos indicadores, foi escolhido e utilizado o operador gama ( ), pois este operador 

tende a enfatizar a característica analisada, ou seja, foca na potencialidade da área sofrer com 

os processos erosivos. A escolha do grau a ser utilizado assegura a tendência com que terão os 

valores de saída da análise, gerando diferentes cenários, que vão do mais favorável ao mais 

desfavorável. Por exemplo, caso o grau do operador gama escolhido seja abaixo de 0,35, 

tenderá a resultar em um mapa otimista, em que os valores de saída mostram um cenário onde 

a erosão não acontece, enquanto que valores acima de 0,8 mostram um cenário mais 

pessimista, porém mais próximo ao resultado desejado, que é o de enfatizar as áreas mais 

propensas aos processos erosivos.  

Sendo assim, nessa parte do processamento dos dados, fez-se uma seleção empírica de 

diferentes graus do operador gama. Foram selecionados os valores de 0,7; 0,8; 0,85; 0,9 e 

0,95, para se analisar qual o cenário que mais se aproxima da realidade da bacia. Com isso, 

dentre os mapas elaborados o que mais se aproximou de um cenário plausível foi o de grau 

0,9, que apresenta as áreas densamente urbanizadas e as áreas de alta declividade como sendo 

as mais suscetíveis ao processo erosivo. O mapa síntese (Figura 30) foi elaborado com a 

, depois de elaborado, foi 

reclassificado e apresentado com seis classes, que foram classificadas com o método 

Breaks  As áreas em tons 

vermelhos e alaranjados são as áreas que possuem valores Fuzzy mais próximos de 1, ou seja, 

são áreas com maior propensão a sofrer com o processo erosivo. 
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8 DISCUSSÕES E ANÁLISES 

Os mapas indicadores da potencialidade erosiva elaborados neste trabalho mostram a 

efetividade da aplicação desta modelagem para as áreas de erosão na bacia do Ribeirão 

Cambé, através de um Sistema de Informação Geográfica. Isso se deve aos mapas 

representarem os processos erosivos de forma conexa e por permitir a definição de condições 

favoráveis para a ocorrência da erosão. 

Potencialidade Erosiva  

Modelagem Fuzzy da bacia do Ribeirão Cambé foi dividida em três vertentes: Alto do 

Ribeirão Cambé, Médio do Ribeirão Cambé e Baixo do Ribeirão Cambé (Figura 31). A alta 

vertente corresponde a área da nascente do ribeirão, a média abrange a região dos lagos Igapó, 

e a baixa vertente é a área próxima à foz do ribeirão.  

Como a base de dados adquirida data de 2010, todas as imagens utilizadas para a 

análise comparativa, são do Google Earth datadas de 18/04/2011, pois estas seriam as mais 

próximas a data do banco de dados para representar as áreas com suscetibilidade. 

Figura 31: Compartimentação do Ribeirão Cambé. 

 
Fonte: Imagem Google Earth, 2011. Organizado pela autora (2014). 
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8.1 Alta Vertente 

A alta vertente foi a área com menor propensão ao processo erosivo, e isto se deveu a 

esta área ser pouco urbanizada, com baixa declividade e o solo ali presente ser mais coeso e 

menos suscetível aos processos erosivos nas condições em que se encontra (baixa declividade, 

intensidade de chuvas média e uso do solo de pouco impacto). 

Sendo assim, as áreas que apresentam alguma suscetibilidade, na margem esquerda do 

indústrias, uma pequena área aberta e sem 

ocupação e ainda uma pequena área com casas particulares. Onde é apontado certo grau para 

a pertinência Fuzzy são áreas de solo exposto, e áreas em construção que margeiam o 

Ribeirão Cambé (Figura 32). 

 



70
 

 
 

Fi
gu

ra
 3

2:
 A

lta
 v

er
te

nt
e 

da
 B

R
C

. 

 
Fo

nt
e:

 Im
ag

em
 G

oo
gl

e 
Ea

rth
, 2

01
1.

 O
rg

an
iz

ad
o 

pe
la

 a
ut

or
a 

(2
01

4)
.



71 
 

8.2 Média vertente 

Na região da média vertente do Ribeirão Cambé, tem-se duas situações e para melhor 

ser analisadas, a área será dividida em margem esquerda (Zona Norte e Centro) e em margem 

direita (Zona Sul). A área da margem esquerda da média vertente é a área mais urbanizada da 

bacia, onde se tem a maior concentração residencial, principalmente nas áreas de fundos de 

vale. Já na margem direita, a Zona Sul da cidade, é uma área em expansão, com a construção 

de diversos condomínios residenciais, e com áreas livres e sem cobertura. 

Na Figura 33, é apresentada a Zona Sul da cidade. Tal área encontra-se em expansão 

(Gleba Palhano, seta indicativa número 2) em direção a um espigão no extremo sul da bacia, 

onde justamente foi apontado ser uma das áreas mais propensa a sofrer com os processos 

erosivos (seta indicativa número 3). Nesse espigão, à época da imagem do Google Earth 

(2011), estava sendo aberto caminho para a construção de uma via de acesso à PR-445, 

rodovia que liga Londrina à Curitiba, e sendo assim, o modo de uso do solo juntamente com 

as características de relevo (proximidade as margem de bacia), e o tipo de solo (Nitossolos), 

fazem com que seja uma área altamente suscetível ao processo erosivo. 
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Apesar de apresentar áreas com potencial erosivo moderado e alto, a predominância é 

de áreas com baixa propensão erosiva. Isso se dá a baixa pertinência erosiva do indicador 

Declividade e do indicador Solos para esta região, e sua baixa urbanização, além de ser uma 

área predominantemente composta por áreas verdes abertas, como chácaras e outros 

empreendimentos e construções de baixo impacto erosivo.  

Na Figura 34, é mostrada a margem esquerda da média vertente do Ribeirão Cambé. É 

uma área altamente urbanizada e caracterizada pela falta de planejamento urbano em diversos 

bairros, principalmente nos que se encontram próximos aos fundos de vale urbano. Nessa 

área, temos alguns dos principais bairros de Londrina, como o Bandeirantes, Jd. Tokio, Jd. 

Alvorada, Hedy, San Remo, Champagnat, Jd. Presidente, Maringá, Quebec, Canadá, Centro, 

Vila Ipiranga, Vila Brasil, entre outros. 

As áreas próximas ao corpo hídrico são as áreas mais propensas a sofrerem com os 

processos erosivos, como mostra no mapa de pertinência erosiva. Essas são as áreas cuja 

potencialidade erosiva, de cada um dos fatores envolvidos, é intensificada. São áreas em que o 

tipo de solo (Nitossolos), quando associados a áreas íngremes, é frágil; áreas em que a 

cobertura das regiões mais declivosas serem de modo inapropriado (como construções em 

fundos de vale, deposição de material residual em locais impróprios, falta de práticas 

conservacionistas e de planejamento urbano). Dessa forma, faz com que seja uma das áreas 

que mais expôs sua potencialidade aos processos erosivos.  

A margem esquerda do Ribeirão Cambé na média vertente contém as áreas com maior 

incidência de enchentes e inundações em períodos chuvosos, e isso se deve a sedimentação 

presente nos lagos e a baixa declividade do curso hídrico (Figura 35), fazendo com que a água 

fique estagnada nas áreas mais planas, pois não consegue velocidade para escoar rio abaixo. 
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Diante das imagens apresentadas e da análise da média vertente, nota-se que as áreas 

que indicam a presença de erosão na bacia são as áreas adjacentes ao corpo hídrico assoreado 

que sofre com as enchentes e inundações, validando, assim, a compatibilidade das áreas de 

alta potencialidade erosiva do mapa com a realidade do local analisado. 

8.3 Baixa vertente 

As áreas da baixa vertente são as que mais concentram a potencialidade erosiva de 

toda a bacia, de acordo com o mapa gerado. É uma área de relevo acidentado, com a presença 

de Nitossolos, um tipo de solo suscetível à erosão nessas condições de relevo, e, também, é 

uma área que concentra considerável desenvolvimento da malha urbana com áreas em 

expansão (Figura 36).  

A bacia do Ribeirão Cambé possui um formato retangular e, com isso, acaba por 

transformá-la em uma calha com maior concentração e força hídrica na sua foz, o que eleva o 

potencial erosivo próximo a sua foz. O trecho que mais apresenta este acidente geográfico fica 

no i

(Figura 37). 

Porém, apesar de as áreas com maior potencialidade erosiva estar em baixa vertente do 

Ribeirão Cambé, não são visualizadas áreas em processo de erosão acelerado (de acordo com 

as imagens analisadas do Google Earth). Visualizam-se, isoladamente, áreas com leve erosão 

laminar, nas áreas limítrofes entre o bairro e o fundo de vale; erosão do canal fluvial nos 

afluentes do Ribeirão Cambé que se encontram desmatados; visualiza-se o processo erosivo 

na Estação de Tratamento de Esgoto Sul (ETE-Sul), nas estradas rurais, em algumas áreas de 

 de lixos e entulhos (Figura 38). 

Assim, com as imagens em comparação com o mapa gerado, mostrou-se que as áreas 

são mais suscetíveis aos processos erosivos quando se tem a combinação da declividade 

acentuada da área com o modo de uso e ocupação da mesma, ou seja, a falta de planejamento 

urbano, que permitiu a expansão urbana para áreas com potencial erosivo.  
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O mapa síntese obtido por meio da aplicação da lógica Fuzzy mostrou-se coerente 

com a realidade e com outros trabalhos desenvolvidos na área, como o resultado encontrado 

por Fregonesi (2013). Através deste mapa síntese, foi possível visualizar as áreas com maior 

ou menor potencialidade aos processos erosivos. Como é de sua essência, a lógica Fuzzy 

apresenta o grau de incerteza de determinado evento acontecer, deixando mais coesos os 

resultados alcançados. 

A lógica Fuzzy é uma ferramenta útil e eficiente, e ao ser utilizada no ambiente SIG, 

faz com que diversos fatores sejam analisados concomitantemente. Esta técnica permite ainda, 

a ponderação individual de indicadores e quais classes envolvidas possuem maior influência 

na ocorrência de determinado evento. Além disso, vários cenários podem ser apresentados, do 

mais pessimista ao mais otimista, dependendo das variáveis analisadas e do resultado 

esperado. 

No mapa gerado, observou-se que as áreas que mais apresentaram propensão ao 

processo erosivo foram as áreas urbanas em fundos de vales, pois estas áreas são as que 

menos tiveram planejamento urbano, sendo construídas em áreas íngremes, com possibilidade 

de inundações, ou seja, em áreas vulneráveis. O centro do município de Londrina, apesar de 

ser altamente urbanizado, tem uma potencialidade mediana, pois é uma das poucas áreas da 

cidade que foi planejada pelos colonizadores, e que foi implantada em áreas altas, com pouca 

declividade e tem um solo menos vulnerável. 

Uma das limitações para a utilização dessa ferramenta de trabalho para análise 

territorial de bacias e áreas urbanas deve-se à falta de um banco de dados atualizados. É 

fundamental que as informações mínimas necessárias, como uso e ocupação do solo, tipos de 

solos da bacia, pluviosidade, entre outros tantos dados necessários e importantes à análise, 

estarem atuais e serem funcionais (estarem no formato digital). 

Mas, apesar desta dificuldade e com a limitação do banco de dados para esse trabalho, 

foi possível ter como verdade a eficácia da utilização dos métodos e dos procedimentos de 

análise do trabalho. A lógica Fuzzy é uma técnica que pode ser usada para as mais variadas 

áreas de trabalho que desejam simular e quantificar a importância relativa das variáveis 

envolvidas. 

Como recomendações, sugere-se que seja feito o mapeamento com um banco de dados 

atualizado e com pontos de evidente erosão (para fazer um treinamento de pontos), afim de 
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que se aprimore ainda mais a técnica. E ficará para um próximo trabalho, sendo posterior ao 

trabalho de mapeamento, o tratamento das áreas consideradas degradadas.  

Por fim, como esse trabalho não objetivou por apresentar um mapa de vulnerabilidade, 

pois seriam necessárias informações mais precisas de campo e da disponibilidade de dados 

secundários, tal dissertação visa a contribuir para a divulgação da utilização da lógica Fuzzy 

como ferramenta para o suporte de decisão no ambiente SIG para o estudo e análise das 

bacias hidrográficas, sejam elas urbanas ou não. 
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