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Resumo

O estudo apresentado avalia soluções relacionadas à delimitação e classificação de
microbacias hidrográficas utilizando-se algumas ferramentas disponíveis nos
programas: MapINFO, MicroStation-Geoterrain, IDRISI32,  disponíveis no IGC-
UFMG e na FEAM. Foi objeto de análise, uma parte da bacia do rio Piracicaba.

Foi empreendida uma  revisão dos trabalhos relativos ao monitoramento da qualidade
das águas superficiais em Minas Gerais, enfocando particularmente as questões relativas
à drenagem superficial e sua relação com o uso e ocupação do solo o que veio justificar
a necessidade de delimitações precisas de áreas de drenagem.

As ferramentas utilizadas foram limitadas tendo em vista que nenhuma delas apresentou
uma solução que atendesse por completo os objetivos propostos. Dessa forma,
concluiu-se que a importação e exportação de arquivos entre programas é o caminho
que permite experimentar  em qual  ou quais deles estaria a melhor ou, a solução.
Concluiu-se também que é necessário  conhecer e adquirir prática em  diversos
programas e que em Geoprocessamento, é de fundamental importância o trabalho em
equipe, pois estamos diante a uma tecnologia transdisciplinar.
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CAPÍTULO 1

Introdução

Embora a água seja a substância mais abundante da Terra, ocupando 70% da superfície
do planeta, sua escassez é hoje um problema crônico em diversas regiões, tornando-se
uma barreira ao desenvolvimento econômico e social.

O que, a princípio, pode parecer uma contradição, torna-se mais compreensível ao
notar-se que, em cada 100 litros de água no planeta, apenas dois são viáveis para
captação e consumo, sendo o restante constituído por geleiras e águas salgadas ou
subterrâneas profundas.

Outro fator a ser considerado é a distribuição das águas pelo planeta:  quantidade e
demanda não estão distribuídas uniformemente. Regiões populosas e industrializadas
têm maior demanda de água do que regiões de baixa densidade demográfica.

A sazonalidade e a qualidade da água também são fatores relevantes para se entender
como a escassez de água tornou-se um problema crônico. Por sazonalidade deve-se
entender que a disponibilidade de água não é uniforme em todos os períodos do
ano. Quanto à qualidade da água, o lançamento contínuo de esgoto e de resíduos
industriais e agrícolas, sem tratamento, vem transformando parte da água disponível,
inviável para o aproveitamento humano.   

No Brasil, inclusive em Minas Gerais, Estado conhecido por conter água  em
abundância, sofre-se com o problema da qualidade, uma vez que além dos efluentes
domésticos, industriais e agrícolas, é uma atitude cultural associar lixo e lixões a
margens de rios e córregos uma vez que “as águas levam...”  Nesse sentido, faz-se
necessária uma rotina de monitoramento da qualidade das águas superficiais
objetivando sua manutenção e melhoria.

A atividade de monitoramento compreende várias etapas que podem ser definidas,
sinteticamente, como o estabelecimento das estações de coleta e dos parâmetros a serem
analisados, as campanhas de coleta, as análises laboratoriais, a análise dos resultados e,
por fim, a correlação causa e efeito onde o conhecimento dos elementos de pressão ao
meio ambiente que podem interferir nos resultados de qualidade da água, precisam ser
conhecidos para que se defina ações de controle e melhoria da qualidade das águas.

A maioria das etapas apresentadas tem uma forte conotação espacial e assim são
desenvolvidas, com o uso das ferramentas de geoprocessamento, da cartografia, dados e
bibliografia e, por último mas não menos importante,  o conhecimento e experiência dos
técnicos disponíveis e envolvidos no projeto.

Neste sentido, a FEAM desenvolve o Projeto “Águas de Minas” que tem por objetivo
implementar o sistema de monitoramento físico-químico e bacteriológico das águas
superficiais das principais bacias hidrográficas do Estado de Minas Gerais. A rede de
monitoramento consta de 242 estações de amostragem, cobrindo cerca de 98% da área
de Minas Gerais. Os serviços de coleta e análises laboratoriais são contratados junto à
Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais – CETEC. Os indicadores da situação
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ambiental adotados são o Índice de Qualidade de Água – IQA e a Contaminação por
Tóxicos.

Objetivo geral

O estudo apresentado procura soluções relacionadas à delimitação e mensuração de
áreas de bacias hidrográficas, de limites municipais e as possibilidades de relação com a
base de dados já existente de forma a permitir analisar o resultado físico químico
bacteriológico das águas em relação ao uso do solo a partir de aplicativos e ferramentas
de geoprocessamento.

A atividade de monitoramento das águas superficiais, como brevemente apresentado,
trabalha com uma numerosa e variada gama de informações, e diante desta perspectiva,
o geoprocessamento traz inúmeras possibilidades uma vez que permite através da
localização geográfica dos eventos analisados, correlacionar as informações de
qualidade de água geradas sob uma ótica espacial, ou seja, aproveitando-se de toda a
base de dados sócio econômico já existente e disponível. Permite também, através da
construção de  cartogramas,  em linguagem acessível, uma eficiente e ágil divulgação de
seus resultados ao grande público.

Objetivos específicos

Portanto, através de aplicativos e suas ferramentas que tratam especificamente de
delimitação de áreas, drenagem superficial e classificação de bacias, o presente estudo
buscará definir e mensurar as áreas de influência situadas a montante das estações de
coleta do projeto “Águas de Minas”, considerando-se os limites da bacia hidrográfica e
sua articulação com os limites  administrativos dos municípios, de forma a
compatibilizar com  as informações sócio econômicas e de uso do solo disponíveis em
diversas bases de dados, que utilizam o município como unidade de integração.

Entrementes, diante do aspecto pioneiro do trabalho proposto,  a magnitude do Estado
de Minas Gerais, bem como o seu expressivo número de bacias hidrográficas, limitar-
se-á, num primeiro momento, a aplicação dos SIG’s e suas ferramentas de delimitação e
classificação em uma região piloto, a bacia do Rio Piracicaba.  Tal escolha se justifica
tendo em vista a disponibilidade de informações cartográficas associadas à Bacia do Rio
Piracicaba e por esta ter sido  alvo de recente mapeamento executado pelo Instituto de
Geociências Aplicadas – IGA, por encomenda da Fundação Estadual do Meio
Ambiente-FEAM.    
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CAPÍTULO 2

Aspectos Geográficos, Físicos e Antrópicos Aplicados ao Monitoramento das
Águas Superficiais.

 Introdução

Para um melhor entendimento da  representatividade de uma bacia hidrográfica nos
estudos de monitoramento de qualidade de águas superficiais, e assim, justificar e endossar
os objetivos propostos, apresentamos a seguir uma revisão de conceitos e definições
relevantes e que a situação exige, com ênfase nas fontes poluidoras e na atividade de
monitoramento de águas superficiais.

Monitoramento da água

A água, por ser um componente fundamental para os organismos vivos, influencia o seu
desenvolvimento e sobrevivência. Por outro lado, as suas características são resultantes
de fenômenos naturais e da atuação do homem, que é definida pelo uso e ocupação do
solo na bacia hidrográfica. Quando se trabalha o recurso água a bacia hidrográfica é a
mais adequada unidade de gerenciamento e intervenção tendo em vista concentrar, por
natureza, todos os eventos, à exceção dos atmosféricos,  que possam influenciar na
qualidade e disponibilidade deste recurso.

A operação de sistema de monitoramento de variáveis ambientais gera resultados que
possibilitam subsidiar a definição de ações voltadas para melhoria do meio ambiente,
constituindo-se em importante ferramenta de planejamento ambiental. Como os custos
destes trabalhos são em geral muito elevados, para se obter resultado efetivo é
necessário a definição clara e precisa das metas pretendidas. Não se concebe o
monitoramento como apenas uma atividade de geração de dados, mas sim como fonte
de geração de informações que balizará a definição de diretrizes visando a melhoria da
qualidade ambiental.

Dessa forma, a execução de trabalhos de monitoramento não pode resultar apenas em
diagnósticos periódicos de qualidade das águas. Deve, por outro lado, constituir-se em
um sistema de avaliação permanente das políticas de gestão ambiental e de seus efeitos
sobre os fatores de comprometimento da qualidade das águas. Como produto principal
de sua implementação, destaca-se o aperfeiçoamento dos mecanismos de regulação do
uso dos recursos ambientais.

Considerando-se que uma grande quantidade de informações são manipuladas e geradas
nestes trabalhos, há necessidade de se buscar metodologias de organização e tratamento
das mesmas. A utilização de indicadores tem sido adotada como um forma de agregação
eficiente de informações. O pressuposto básico considera que o indicador deve possuir
um significado que se estende além daquele obtido pela observação direta. A partir
desta característica básica é possível derivar dos indicadores, pelo menos, as seguintes
funções essenciais: simplificação, quantificação e comunicação.

De modo geral, a literatura aponta características comuns aos indicadores ambientais
bem sucedidos, quais sejam: orientados aos usuários, politicamente relevantes,
altamente agregados, claramente definidos e sensíveis ao tempo. Dessa forma, os
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indicadores devem permitir a geração de um quadro referencial para a coleta e o relato
de informações, possibilitando uma visão integrada dos processos econômicos e
ambientais de forma a auxiliar a identificação e priorização dos problemas ambientais e
o estabelecimento de metas e a formulação de políticas ambientais.

Fontes de Poluição das Águas

Atendendo à afirmativa de que a qualidade de uma água é o reflexo das inter-relações
que ocorrem na bacia hidrográfica1, a identificação e a caracterização das fontes de
poluição hídrica são etapas da maior importância nos trabalhos que visam o controle da
poluição, bem como a formação de políticas ambientais.

As fontes de poluição das águas são genericamente enquadradas como pontuais e
difusas. As pontuais são aquelas em que seus efluentes líquidos são encaminhados
através de linhas hidráulicas bem definidas e cujos pontos de lançamento no corpo
receptor também são perfeitamente determinados. As fontes pontuais mais significativas
são os esgotos sanitários e os efluentes líquidos industriais.

As fontes difusas, ao contrário, caracterizam-se pelo lançamento dos efluentes líquidos
de forma distribuída ao longo do curso do corpo receptor, não sendo perfeitamente
identificadas. As principais origens das fontes difusas são a drenagem pluvial urbana e
rural, além dos processos erosivos naturais ou decorrentes de atividades antrópicas.
O enquadramento de uma fonte de poluição em pontual ou difusa não é uma tarefa fácil,
podendo, em muitos casos, depender da escala do trabalho que esta sendo realizado.

Enquanto que a poluição gerada pelas fontes pontuais é introduzida nas últimas fases do
ciclo hidrológico, ou seja, nas calhas fluviais, estuários, lagos e oceanos, a poluição
decorrente das fontes difusas o é nas primeiras etapas deste ciclo, através das chuvas e
do escoamento superficial2 sobre o solo. Não há uma dependência entre o ponto onde os
poluentes são introduzidos no processo de transporte hidrológico e o tipo de fonte ou de
sua localização.

Os poluentes dispersos na atmosfera e depositados na superfície dos terrenos de centros
urbanos são gerados por indústrias, veículos e atividades urbanas. As condições
meteorológicas exercem uma estreita influência na trajetória, transformações químicas e
concentrações dos poluentes na atmosfera. Nas áreas urbanizadas, o carreamento desses
poluentes pelas chuvas para as calhas fluviais é facilitado pela alta taxa de
impermeabilização do solo.

                                                          
1 Uma bacia hidrográfica ou bacia de drenagem é uma área definida topograficamente que é drenada por um curso d'água ou por um
sistema de cursos d'água conectados de maneira que toda a vazão efluente é descarregada através de uma única saída ou ponto
(seção) de descarga. Assim, a bacia hidrográfica é caracterizada pela sua seção de descarga, situada no ponto de cota mais baixa da
bacia, e pelos seus divisores, que são representados por uma linha contínua que corta os pontos mais elevados do contorno da área
de drenagem. Trata-se da representação mais simples e adequada de um sistema em hidrologia e gerenciamento da qualidade das
águas, sendo empregada na maioria dos modelos de estudos dos recursos hídricos. De fato, uma bacia hidrográfica é um exemplo
típico de um sistema, que é definido como qualquer entidade razoavelmente bem determinada que é influenciada por alguns
esforços ou influências externas, que gera como resposta um efeito específico (FEAM, 2000).
2 Do total da precipitação que atinge o solo, parte fica retida em depressões ou como uma película em torno das partículas sólidas.
Do excedente da água retida, uma parcela se infiltra no terreno e o restante escoa superficialmente. Do montante da água infiltrada,
uma parcela aflora na superfície do terreno, como fonte para novo escoamento superficial. O escoamento em uma calha fluvial é a
somatória do escoamento pluvial (excesso de precipitação) com os escoamentos subsuperficial e básico, este último decorrente da
contribuição do lençol subterrâneo (FEAM, 2000).
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Assim, as águas das chuvas lavam a atmosfera e toda a superfície urbanizada
(arruamentos, pátios, telhados, etc.), transportando uma grande variedade de poluentes
para os cursos d'água, podendo causar sérios problemas em sua qualidade.

No meio rural o processo é basicamente o mesmo, ocorrendo o transporte de
sedimentos, materiais orgânicos, contaminantes fecais e produtos agroquímicos quando
da lavagem dos campos cultivados e das áreas de pastagens.

Comparada à atividade agrícola, os efeitos da poluição gerada pela pecuária são menos
significantes. As pastagens naturais, em certo sentido, aproximam-se de uma situação
ecológica equilibrada, uma vez que os detritos e resíduos da atividade biológica dos
animais, permanecendo nas pastagens, reciclam os elementos retirados e recompõem o
solo. Entretanto, a adoção de sistemas de criação intensiva ou confinada, elimina a
possibilidade de recirculação natural, uma vez que grande quantidade de matéria
orgânica e fecal é produzida em áreas relativamente pequena. Sob a ação da chuva,
ocorre o transporte de grande quantidade desses materiais para os corpos d'água
superficiais e subterrâneos. A concentração de DBO do escoamento superficial em áreas
de pastagens intensivas pode variar entre 1.000 mg/l a 12.000 mg/l (FEAM, 2000).

A atividade agrícola pode ser considerada como uma das principais fontes de introdução
de fósforo e nitrogênio para os cursos d'água, como uma decorrência do uso em excesso
de adubos sintéticos. O emprego indiscriminado de defensivos agrícolas (herbicidas,
inseticidas, fungicidas, etc.) que muitas vezes contêm metais, como é o caso dos
fungicidas cúpricos, vem sendo responsável pela introdução de uma série de compostos
tóxicos nas águas superficiais e subterrâneas. O lançamento destes compostos nas
águas, além de destruir um grande número de espécies úteis, provoca vários efeitos
indiretos no ecossistema. Dentre outros, destacam-se a redução dos alimentos
disponíveis, da taxa de reprodução da fauna e, principalmente, da diversidade das
espécies.

Outra fonte significativa de poluição difusa é a erosão. Grandes volumes de sedimentos
são transportados de regiões altas para os vales, rios, lagos e oceanos, pela ação das
chuvas sobre os solos, como uma conseqüência do fenômeno denominado erosão.
Dentre os fatores que interferem nesse fenômeno são destacáveis os seguintes:

•  quantidade e intensidade das chuvas;
•  estrutura, composição geológica e declividade do terreno;
•  cobertura vegetal; e
•  manejo do solo

A extração de recursos minerais sem a devida preocupação com a proteção ambiental é
outra fonte significativa de poluição difusa. A exploração inadequada, com minas e
áreas de depósitos de rejeitos desprovidas de sistemas de drenagem pluvial adequados e
bem dimensionados, que considerem unidades para a retenção dos sólidos, é
responsável pela geração de grandes quantidades de sedimentos que são carreados pelo
escoamento superficial para as calhas fluviais. Agravando esse quadro, têm-se as áreas
de solo exposto, não recompostas, de minas exauridas, que permanecem
indefinidamente sujeitas aos processos erosivos.

As cargas difusas de poluição são de fundamental importância para lagos e



11

reservatórios. De fato, as fontes difusas representam uma parcela significativa da
produção de sedimentos e nutrientes, principalmente de fosfatos, que podem reduzir a
vida útil de reservatórios e comprometer a qualidade de suas águas3.

Recentemente vem sendo dada uma atenção especial para o problema da poluição
hídrica decorrente de fontes difusas. De fato, com a expansão agrícola vem ocorrendo
sério problema de contaminação das águas na grande maioria das bacias hidrográfico do
Estado de Minas Gerais. E este não é um problema regional ou nacional. Levantamentos
realizados nos Estados Unidos da América do Norte e registrados em documento
apresentado em 1996 para o Congresso daquele país concluem que a agricultura é a
principal fonte de poluição das águas, respondendo por 70% de todos os problemas de
qualidade identificados em rios, afetando 25% de todos os cursos d'água avaliados. Para
se ter uma idéia da ordem de grandeza, em segundo lugar nesta classificação estão, em
uma mesma posição, a poluição pontual municipal, as alterações na calha fluvial, as
alterações no habitat, a extração de recursos minerais e o escoamento superficial de
áreas urbanizadas, cada um com 5% dos cursos d'água avaliados (FEAM, 2000).

                                                          
3

Na análise do transporte de poluentes é necessário um bom entendimento da participação de cada uma das fases do ciclo hidrológico
no processo, como descrito na seqüência:

•  transporte pela atmosfera: inclui o movimento do ar, erosão pelo vento, movimento das nuvens, poeiras, nebulosidade e
precipitação pluviométrica; as maiores preocupações são as chuvas ácidas e as poeiras contendo metais pesados, que podem
ser transportadas por longas distâncias;

•  escoamento sobre o solo: inclui o escoamento das águas pluviais na superfície do solo, erosão e deposição de sedimentos,
diluição e arraste de poluentes dispostos no terreno, além da evaporação e evapotranspiração;

•  escoamento subterrâneo: inclui a infiltração e o movimento da água no solo, onde ocorre a absorção de constituintes e
poluentes presentes no solo e suas transformações;

•  escoamento em calhas fluviais: inclui o transporte de poluentes até seu destino final em lagos e oceanos; envolve processos de
convecção, dispersão, transporte de sedimentos, escorrimento, decantação e carreamento de material sedimentado; alguns
reservatórios podem ser considerados como extensões das calhas fluviais enquanto que outros, com elevado tempo de
residência, apresentam-se como depositários finais de poluentes; e

•  escoamento em estuários: é a transição entre as calhas fluviais e os lagos ou oceanos; o fluxo normalmente é tridimensional,
com significante efeito de marés; com a redução na velocidade, uma parcela significativa dos materiais suspensos pode ser
depositada na zona de transição onde permanece armazenada temporária ou permanentemente.
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CAPÍTULO 3

Qualidade das Águas em Minas Gerais – Estágio Atual e Perspectivas

Diante do acirramento dos problemas atinentes à poluição das águas, publicou-se em 29
de janeiro de l999, a Lei nº 13.1994 que estabelece uma política para a regulamentação e
recuperação das bacias hidrográficas do Estado de Minas Gerais. Neste sentido cabe à
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – SEMAD
formular e coordenar a política estadual de proteção do meio ambiente e de
gerenciamento dos recursos hídricos, bem como articular as políticas de gestão dos
recursos ambientais, assegurando o desenvolvimento do Estado sem degradação
ambiental.

O Sistema de Meio Ambiente do Estado de Minas Gerais, coordenado pela SEMAD é
composto por dois Conselhos: Conselho Estadual de Política Ambiental – COPAM e
Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CERH e tem como órgãos vinculados: a
Fundação Estadual de Meio Ambiente – FEAM, o Instituto Estadual de Florestas – IEF
e o Instituto Mineiro de Gestão das Águas-IGAM.

Com relação ao monitoramento da qualidade das águas, a FEAM desenvolve o Projeto
“Águas de Minas” que tem por objetivo implementar o sistema de monitoramento
físico-químico e bacteriológico das águas superficiais das principais bacias
hidrográficas do Estado de Minas Gerais. Como o presente trabalho busca subsidiar este
processo de monitoramento com ferramentas de geoprocessamento, é imperativo que se
discuta, ainda que brevemente, o escopo geral do monitoramento realizado pela FEAM
como aporte ao entendimento e desenvolvimento desta empreitada.

Os objetivos principais estabelecidos para os trabalhos de monitoramento da qualidade
das águas superficiais em Minas Gerias são os seguintes:

•  Diagnóstico - conhecer e avaliar as condições de qualidade das águas,
•  Divulgação - divulgar a situação de qualidade das águas para os usuários, e
•  Planejamento - fornecer subsídios  para  o  planejamento  da  gestão  dos recursos

hídricos em  geral, verificar a efetividade das ações de controle ambiental
implementadas e propor prioridades de atuação.

A rede de monitoramento abrange as oito maiores bacias hidrográficas do Estado de
Minas Gerais, cobrindo 577.015 km2, o que representa 98,3% de sua área total. A rede
operada em 1999 era composta por 206 pontos de coleta. Na definição desses pontos,
buscou-se identificar áreas que caracterizassem condições naturais das águas por bacia
hidrográfica e as principais interferências antrópicas, especialmente relacionadas à
ocupação urbana e às atividades industriais e minerárias, além da agropecuária e da
silvicultura. Além disso, foram consideradas redes de qualidade de água anteriormente
operadas em Minas Gerais e dados dos processos de licenciamento ambiental da
FEAM/COPAM. A localização dos pontos de coleta, efetuada em escritório, foi
                                                          
4 a Lei n.º 13.199, que dispõe sobre a Política Estadual de Recursos Hídricos e dá outras providências, com base nos princípios,
objetivos, diretrizes e instrumentos instituídos pela Lei n.º 9.433 e a Lei n.º 13.194 que cria o Fundo de Recuperação, Proteção e
Desenvolvimento Sustentável das Bacias Hidrográficas do Estado de Minas Gerais - FHIDRO. Das duas leis publicadas, apenas a
Lei n.º 13.194 que criou o FHIDRO foi regulamentada. O Decreto n.º 41.136, de 20 de junho de 2000, a regulamentou determinando
a origem dos recursos do FHIDRO, as possibilidades e condições de financiamento com recursos do FHIDRO, o Grupo
Coordenador e Órgão Gestor do FHIDRO e o Agente Financeiro, no caso, o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais - BDMG.
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posteriormente validada ou remanejada em levantamentos de campo, quando foram
efetuados o georeferenciamento utilizando-se mapas e aparelho tipo GPS (Global
Position System), o registro fotográfico dos pontos e a otimização dos roteiros das
campanhas de coleta.

A rede em operação (macro-rede) vem sendo adequada ao longo da execução dos
trabalhos, adotando-se como referência a experiência desenvolvida pelos países
membros da União Européia. Assim sendo, estabeleceu-se como meta a razão de uma
estação de monitoramento por 1.000 km2, que é a densidade média adotada nos
mencionados países. Considerando-se os níveis de densidade populacional e infra-
estrutura industrial, a rede em operação no Estado de Minas Gerais possui uma
representatividade superior àquela empregada pela União Européia. Contudo, trata-se de
uma macro-rede de monitoramento, permanecendo com abrangência regional para
caracterização da qualidade de água.

Nessa configuração, o número de pontos de coleta por bacia ou sub-bacia contemplada,
com as respectivas densidades, é apresentada na Tabela 1. Observa-se, conforme
destacado pelas linhas sombreadas nesse quadro, que a densidade de pontos de algumas
sub-bacias é superior à adotada pela União Européia. Nessas regiões, são dominantes as
pressões ambientais decorrentes de atividades industriais, minerárias e de infra-
estrutura, exigindo, portanto, uma caracterização mais particularizada da qualidade das
águas e, dessa forma, atendendo também às necessidades de redes mais específicas
denominadas redes dedicadas.

As coletas e análises são realizadas a cada trimestre, com um total anual de 4
campanhas por ponto de coleta. As amostras coletadas são do tipo simples, de
superfície, tomadas preferencialmente na calha principal do curso d’água, tendo em
vista que a grande maioria dos pontos de coleta localizam-se em pontes. Adotam-se as
técnicas de amostragem e preservação especificadas na NBR 9898, da Associação
Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, ou as normas do Standard Methods for the
Examination of Water and Wastewater APHA-AWWA-WPCF, 19a edição.

São definidos dois tipos de campanhas de amostragem: completas e intermediárias. As
completas, realizadas em janeiro/fevereiro/março e em julho/agosto/setembro
caracterizaram os períodos de chuva e seca, respectivamente, enquanto que as
intermediárias, realizadas nos meses março/abril/maio e outubro/novembro/dezembro,
caracterizam os demais períodos climáticos do ano.

Nas campanhas completas é realizada uma extensa série de análises, englobando 50
parâmetros, que são comuns ao conjunto de pontos de amostragem.  Nas intermediárias,
são analisados 14 parâmetros genéricos em todos os locais , sendo que para as regiões
onde a pressão de atividades industriais e minerárias é mais expressiva, como é o caso
das sub-bacias dos rios das Velhas, Paraopeba, Pará e Verde e trechos das bacias dos
rios Paraíba do Sul, Doce, Grande e São Francisco, também são incluídos  parâmetros
característicos das fontes poluidoras que contribuem para a área de drenagem da estação
de coleta.
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                     Tabela 1 - Distribuição de pontos de coleta operados em 1999
                                          por bacia e sub-bacia hidrográfica

BACIA/Sub-Bacia
Hidrográfica

Número de
Pontos de Coleta

Densidade
Pontos/1000 km2

SÃO FRANCISCO 85 0,36
São Francisco Sul 10 0,20
Pará 10 0,82
Paraopeba 14 1,03
Velhas 26 0,89
São Francisco Norte 25 0,19
GRANDE 37 0,43
Mortes 4 0,60
Verde 11 1,58
Restante da Bacia 22 0,30
DOCE 23 0,32
Piracicaba 4 0,63
Restante da Bacia 19 0,29
PARANAÍBA 17 0,24
JEQUITINHONHA 13 0,20
PARAÍBA DO SUL 21 0,99
Paraibuna 8 1,18
Restante da Bacia 13 0,90
MUCURI 7 0,49
PARDO 3 0,23

As amostragens e respectivas análises laboratoriais são contratadas junto à Fundação
Centro Tecnológico de Minas Gerais - CETEC, vinculada à Secretaria de Estado de
Ciência e Tecnologia. Os métodos de análise seguem as normas aprovadas pelo Instituto
Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - INMETRO ou, na ausência
delas, as normas do Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater
APHA-AWWA-WPCF, 19a edição.

Norteada pelos objetivos definidos para os trabalhos é efetuada uma avaliação geral dos
resultados laboratoriais de análises de água frente às principais atividades desenvolvidas
na região de influência da estação de amostragem. Nesse contexto, foram elaborados
quadros que resumem, por bacia e sub-bacia estudada, as principais características
físicas e antrópicas relativas às pressões sobre a qualidade das águas. Além disso,
objetivando aprimorar a identificação das relações de causa e efeito na qualidade das
águas decorrentes das atividades industriais, minerárias e de infra-estrutura, é efetuada
uma avaliação das informações disponíveis nos processos dos empreendimentos
cadastrados na FEAM/COPAM.



15

Os resultados de qualidade de água obtidos a partir da operação da macro-rede de
monitoramento em 1999 demonstraram que, em relação ao IQA, não houve uma
significativa variação nos níveis de qualidade em relação aos de 1998. As condições de
qualidade mantiveram-se satisfatórias, com predominância dos níveis Bom e Médio. A
Tabela 2 apresenta os percentuais de ocorrência dos indicadores utilizados, Índice de
Qualidade de Água e Contaminação por Tóxicos, referentes à situação anual de 1998 e
1999.

Tabela 2 - Resultados da Qualidade das Águas Superficiais em
Minas Gerais em 1998 e 1999

IQA (%)* 1998 1999 Contaminação
por Tóxicos (%)

1998 1999

Excelente 0 0 Baixa 12 14
Bom 12 14
Médio 76 72 Média 14 14
Ruim 10 11
Muito Ruim 2 3 Alta 74 72
* valor médio anual por estação de amostragem

A predominância do nível médio de IQA no Estado de Minas Gerais, em termos de
média anual, é o reflexo do quadro prevalecente em todas as bacias hidrográficas
estudadas, sendo destacável a condição da bacia do rio Paranaíba onde o nível bom
também é muito significativo. Todavia, se considerados os valores correspondentes às
quatro campanhas de amostragem, verifica-se que em muitas das estações ocorreram
valores extremos, com qualidade boa na estiagem e ruim no período das cheias, fato que
na maioria dos casos associou-se aos teores de materiais em suspensão e contagens de
coliformes fecais.

Em relação à contaminação por tóxicos, como nos anos anteriores, houve predomínio da
faixa alta, sendo que os principais responsáveis por essa situação foram os seguintes
parâmetros: índice de fenóis, cobre e amônia.

Com relação aos metais, destacaram-se ocorrências em desacordo com o padrão legal
para o manganês, cobre e ferro solúvel. O manganês e o ferro são importantes
componentes dos solos (substratos) do Estado de Minas Gerais, sendo, portanto,
considerados constituintes naturais nas águas. A presença de cobre nas amostras
colhidas em 1999 foi divergente do observado em anos anteriores, com predominância
nas campanhas realizadas no primeiro trimestre, no período de chuvas.
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CAPÍTULO 4

Área de estudo

Caracterização física e  socioeconômica da bacia do rio Piracicaba

O rio Piracicaba nasce no município de Ouro Preto, MG, na vertente sudeste da Serra do
Caraça, a 1680 metros de altitude, na região conhecida como Quadrilátero Ferrífero.
Percorre 241 km até desaguar no rio Doce, na divisa entre os municípios de Ipatinga e
Timóteo, a uma altitude de 220 metros. A bacia do rio Piracicaba possui uma área de
5868 km2.

As características do rio Piracicaba e de seus principais afluentes são típicas dos rios de
planalto: apresentam grandes desníveis, ou seja, têm um gradiente acentuado no seu
perfil longitudinal, formando cachoeiras e corredeiras.

Recobrindo originalmente o relevo, predominava a mata atlântica ou floresta pluvial
tropical, hoje, substituída por pastagens e florestas plantadas de eucalipto e pinus. Resta,
em capões de formação secundária, algumas ocorrências de mata atlântica nos altos de
morros, encostas íngremes e em trechos descontínuos ao longo dos rios.

A bacia do rio Piracicaba foi inicialmente ocupada, no século XVIII, através da extração
do ouro de aluvião, seguido de atividades agropecuárias e, já no século XX, passou por
grandes transformações com a criação da Cia Vale do Rio Doce e a instalação e
operação das siderúrgicas da  Acesita e Usiminas.

A indústria extrativa mineral, a siderurgia e a silvicultura para a produção de carvão e
celulose(CENIBRA) trouxeram novo dinamismo regional absorvendo, também, mão de
obra no comércio e prestação de serviços, aumentando a taxa de urbanização regional
que, por vezes, é superior a 85%. O decréscimo populacional e a queda da taxa de
fecundidade total (de 5,2 em 1980 para 2,4 em 1991, para os municípios da micro-
região de Itabira), confirmam a crescente urbanização regional.

O crescimento econômico na bacia traz também  suas conseqüências ambientais. De um
lado, a exploração de recursos naturais, silvicultura, barragens hidrelétricas, de outro a
expansão urbana em áreas de relevo acidentado e de várzeas causando erosão e
assoreamento dos rios, aumentando o risco de deslizamentos e inundação.  Completa o
quadro, a contaminação dos rios pelo esgoto, lixo e “águas servidas” das pocilgas e
currais.

Situação de qualidade das águas superficiais da bacia do rio Doce e Piracicaba em 1999

Tendo em  vista que a avaliação dos resultados de qualidade das águas do projeto Águas
de Minas é feita para as principais bacias mineiras, devido a escala das informações, a
avaliação que segue, refere-se a bacia do rio Doce, a qual,  está inserida a bacia do rio
Piracicaba.

O ph dos cursos d’água da bacia do rio Doce variou em torno da neutralidade, com
propensão para valores ácidos na estiagem. Os teores de sais dissolvidos, indicados pela
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condutividade elétrica, foram relativamente baixos nos trechos situados nas porções sul
e oeste da bacia (inferiores a 50 µs/cm), observando-se uma ligeira variação sazonal,
com níveis mais elevados na estiagem. As maiores concentrações foram registradas no
rio Doce a jusante de Ipatinga e nos rios Suaçuí Grande e Caratinga.

Os resultados de turbidez e sólidos em suspensão indicaram baixa incidência de
materiais em suspensão nas águas no período de recessão de fluxo e maior
comprometimento nas cheias, com destaque para os rios Caratinga, Manhuaçu, Piranga
e Doce em seu baixo curso. A principal exceção a esse quadro é o ribeirão do Carmo
(RD015), cujas águas mantiveram-se com teores muito elevados na maioria das
campanhas de amostragem. Por outro lado, a situação nos rios Piranga, Matipó e Santa
Bárbara foram mais favoráveis, se comparada com o restante da bacia.

De uma maneira geral, a presença de materiais orgânicos nas águas da bacia do rio Doce
não foi preocupante, na medida em que os resultados de DBO mostraram-se aceitáveis
em todos os pontos, com exceção do rio Piranga (RD001), onde foi registrada a
concentração de 7,0 mg/l na campanha de novembro. Mesmo que aceitáveis, devem ser
destacados o rio Matipó a jusante de Raul Soares (RD021), com teores de 4,0 mg/l em
todas as campanhas, o rio Casca a jusante da cidade de Rio Casca (RD017) e o ribeirão
do Carmo (RD015). Todavia, os bons níveis de oxigenação nesses trechos não
resultaram em depleção nos teores de oxigênio dissolvido, que se mantiveram aceitáveis
em todos os pontos amostrados. Para as concentrações de nitrogênio amoniacal e nítrico
não foram detectadas restrições. Porém, registra-se a correlação entre a presença de
amônia e nitratos com a de DBO nos pontos RD001 e RD017.

Os resultados das análises acusaram elevado grau de contaminação por fosfatos totais
em todos os pontos de amostragem da bacia, fato que foi particularmente relevante no
período chuvoso. A variação sazonal demonstrou sensível redução dos teores de
fosfatos na estiagem, ressalvando, contudo, os rios Casca, Doce a jusante do rio
Piracicaba, Suaçuí Grande e Piranga no município de Piranga e o ribeirão do Carmo,
onde foi registrado o maior teor (0,75 mg/l).

Elevadas contagens de coliformes fecais foram observadas em toda a bacia, com
concentrações mais significativas na amostragem de novembro, quando ocorreram
chuvas, ressaltando que os rios Piranga (RD001), Casca (RD017), Matipó (RD021) e
Doce (RD033 e RD059) mantiveram valores altos em todas as amostragens. Destaca-se
a incidência de coliformes fecais em desacordo com os limites legais em 71,4% das
determinações.

Dentre os metais, os teores mais representativos foram os de cobre (51,9% dos
registros) e manganês (25,9%), além de ferro solúvel, chumbo, mercúrio, arsênio e
níquel, que ocorreram em freqüências pouco expressivas.

Teores de cobre, superiores ao admissível, ocorreram em todos os pontos de
amostragem da bacia, na campanha realizada em março. O manganês foi observado nas
sub-bacias situadas no Quadrilátero Ferrífero e no curso principal a jusante das
confluências dos respectivos cursos d’água. Concentrações inaceitáveis de arsênio,
mercúrio e níquel somente foram observadas no ribeirão do Carmo (RD015) e de
chumbo nos rios Piracicaba (RD031) e Doce a montante da Cachoeira dos Óculos
(RD023).
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A contaminação por tóxicos teve especial correlação com as ocorrências de índice de
fenóis e cobre, razão pela qual foi considerada alta em todos os pontos de amostragem.
Se desconsiderados esses dois parâmetros, somente seria registrada a contaminação por
tóxicos no ribeirão do Carmo, que seria alta em conseqüência do arsênio e mercúrio; e
média no rio Doce a montante da Cachoeira dos Óculos e no rio Piracicaba em Timóteo,
como uma decorrência da presença de chumbo.

O Índice de Qualidade da Água retrata a condição ambiental da bacia. A qualidade foi
ruim no ribeirão do Carmo (RD015) e no rio Casca (RD017), onde se observou a
contaminação por materiais em suspensão, orgânicos e fecais tanto nos períodos
chuvosos quanto nos de estiagem. Nos demais pontos de amostragem, as médias anuais
eqüivalem à qualidade média, situação que foi decorrente de marcantes variações
sazonais. Na maioria dos pontos prevaleceram condições de qualidade ruim no período
chuvoso e média na estiagem, o que está relacionado às concentrações de materiais em
suspensão e de coliformes fecais. Ressalte-se, inclusive, que o nível “bom” observado
no rio Manhuaçu foi decorrente de não ter sido observada uma significativa redução do
índice na campanha realizada em novembro. Essas características demonstram a
importância do problema de poluição difusa na bacia do rio Doce, situação que é
decorrente da própria constituição geomorfológica, do quadro da infra-estrutura de
saneamento básico e, especialmente, do manejo inadequado do solo.

As atividades de mineração e o garimpo da sub-bacia do ribeirão do Carmo, como já
registrado em anos anteriores, contribuem para os elevados teores de materiais em
suspensão de suas águas e pela presença de arsênio, mercúrio e níquel.

São destacados também, os problemas decorrentes de lançamentos de esgotos sanitários
em Ouro Preto e industriais em São Pedro dos Ferros, responsáveis pelas concentrações
de materiais orgânicos e fecais nas águas do ribeirão do Carmo e do rio Matipó.

Finalmente, registra-se a interferência da suinocultura nas sub-bacias dos rios Piranga,
Casca e Matipó.

Nota-se, portanto, que a bacia possui uma variada atividade econômica que reflete
diretamente em seu ambiente, o que vai de encontro aos objetivos propostos por este
estudo, uma vez que ele contempla a utilização de metodologias inovadoras na
abordagem dos usos das águas relacionados à qualidade aferida pelo monitoramento.
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CAPÍTULO 5

Síntese Metodológica

Para materializar os objetivos deste trabalho, um conjunto de ações foi organizado a
partir de duas etapas distintas.

No primeiro momento, foi empreendido uma minuciosa revisão dos trabalhos relativos
ao monitoramento da qualidade das águas superficiais em Minas Gerais, enfocando
particularmente as questões relativas a drenagem superficial e sua relação com o uso e
ocupação do solo, cuja síntese e apreciação encontram-se nas seções anteriores deste
trabalho. Nesta etapa, também foram levantadas as bases cartográficas digitais
associadas ao rio Piracicaba produzidas pelo IGA para a FEAM, das quais aproveitou-se
o arquivo de hidrografia em MapINFO. As curvas de nível, foram as disponíveis na
FEAM, obtidas do Programa GeoMINAS, com eqüidistância de 50 metros e,
finalmente, as informações  socio-econômicas relativas a bacia do rio Piracicaba.

No segundo momento, buscou-se soluções de delimitação e classificação de micro
bacias através de algumas ferramentas digitais disponíveis. Neste sentido, foram
utilizados os recursos de SIGs e outras informações disponíveis no Instituto de
Geociências da UFMG  e  na  Fundação Estadual do Meio Ambiente - Feam. Para este
trabalho, foram utilizados os programas: MapINFO, MicroStation-Geoterrain,
IDRISI32,  disponíveis no IGC-UFMG e na FEAM. Desta forma, após a obtenção dos
dados, estes, foram trabalhados através da utilização das  diversas ferramentas
destinadas à aplicação em drenagem superficial.

Na obtenção do arquivo de curvas de nível  da bacia do rio Piracicaba, produzidas pelo
Programa GeoMINAS, constatou-se a ausência de informações relativas à área da bacia
correspondente às cabeceiras. Ressalte-se que este “vazio” é referente ao arquivo
disponível na FEAM, coincidente com  duas das folhas da Coleção “Cartas do Brasil”,
base de dados do Programa. Neste sentido, optou-se por desconsiderar esta área e mais
ainda, selecionou-se uma área menor para a execução do presente trabalho, ainda dentro
da bacia do rio Piracicaba. Tal opção se justifica na medida em que o presente estudo
constitui-se em um ensaio e trabalhando-se com uma área menor ganhar-se-ia agilidade
no processamento, uma vez que trabalhar-se-ia com arquivos mais “leves”.

Neste caso, poderíamos e experimentamos filtrar os vértices (Filter Date File Features),
recurso do Microstation, quando conseguiu-se reduzir o arquivo em , aproximadamente
95%, ou seja, de 28 mil KB para 1680 KB.

Já a informação relativa aos valores das curvas de nível vieram associadas a uma tabela
“linkada” ao desenho em formato MapINFO. Para separar as curvas por valor, utilizou-
se uma consulta via SQL(standard query language) e eventualmente as informações
eventualmente exportadas para o Microstation através do formato DXF (drawing
exchange format), copiando-se todas as curvas.

Uma vez em ambiente Microstation, gerou-se o MDT – Modelo Digital do Terreno –
para a área, tendo sido criados os arquivos PIRA.DAT,  PIRA.TIN e PIRA.LAT,
através da utilização de todas as ferramentas do Microstation referente a drenagem. A
partir dos arquivos de extensão TIN (modelo de terreno de estrutura triangular),
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construído a partir das curvas de nível, em numero de 24, com eqüidistância  de 50
metros, variando de 250 m a 1400 m de altitude, foram geradas cartas de microbacias
que se apresentaram muito subdivididas para o caso da bacia do Piracicaba.
Acreditamos que, para um estudo na escala proposta, estas ferramentas não se aplicam
ou, serviriam após intenso e específico trabalho.

Após as tentativas com o MDT, no Microstation, a partir do PIRA. DAT, importou-se
para o  programa IDRISI32, no qual foram produzidos 4 cartogramas de parte da bacia
do rio Piracicaba:

1) Um MDT com a hidrografia sobreposta
2) Microbacias com áreas maiores que 250 hectares + hidrografia, que gerou 111

bacias
3) Microbacias com áreas maiores que 500 hectares + hidrografia, que gerou 58

bacias
4) Microbacias com áreas maiores que 1000 hectares + hidrografia, que gerou 22

bacias

Estes quatro mapas estão apresentados a seguir, seguidos de uma crítica e discussão.

Finalmente, foram impressos cartogramas com os resultados obtidos em tamanho A4,
seguido de comentários e análise crítica do processo de produção destes, e
desdobramentos potenciais.
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CAPÍTULO 6

Resultados

O Cartograma 1, Modelo Digital de Terreno com Hidrografia, gerado no IDRISI32,
mostrou-se excelente para uma visão estrutural da bacia, ou seja, leito principal bastante
encaixado com grande variação de altitudes oscilando entre 250 metros no leito do rio,
representado pela cor preta, e 800 metros (cor laranja), em um intervalo de distância
inferior a 2 kilometros. É claro que um geógrafo  ou geólogo, acostumados a lidar e
interpretar velhas cartas convencionais não prescinde de um MDT para vislumbrar tal
situação mas, a rapidez e clareza e mais que isso, as várias possibilidades de
apresentação oferecidas pelo modelo, nos leva a afirmar que trata-se de um bom
produto.  Ressalva-se que na direção dos vértices   superior esquerdo e inferior direito, a
cor preta e na metade inferior direita, as cores amarelo/laranja,  onde não consta a rede
de drenagem em branco, deveu-se a falta de delimitação da bacia ou unidade
processada.

O Cartograma  2, Microbacias com Áreas Maiores que 250 hectares, assim como os
subseqüentes, apresentam de comum a cor preta na parte periférica do enquadramento,
devido ao tamanho das bacias ser inferior ao tamanho mínimo, interpretada, no caso,
como zero.

Observa-se nos três cartogramas de microbacias  que não há uma fiel correspondência
aos reais limites das bacias. Esta situação é facilmente observável naquelas situadas na
calha principal do rio Piracicaba, onde mesmo quando solicitadas áreas maiores que
1000 hectares, estas não são coincidentes com os limites divisores d’água.

Discussão dos resultados

A análise do modelo de terreno de estrutura triangular (TIN) para a área da bacia do rio
Piracicaba, quando dividido em microbacias, nos apresentou muito subdividida e
inteligível. Provavelmente, em um trabalho mais local, por exemplo, uma frente de lavra
ou planejamento de corte e aterro, construção de rodovias, mapas temáticos
relacionados à engenharia civil em geral, esta ferramenta seja de maior aplicabilidade.

Acreditamos que, para um estudo de bacias hidrográficas e drenagem superficial, em
escala regional, estas ferramentas não se aplicam ou, serviriam após um trabalho muito
intenso, com objetivos bem definidos.

Os mapas de microbacias produzidos não apresentaram limites correspondentes a bacias
hidrográficas, o que se constitui em um erro inadmissível. Esta falha pode estar
associada ao programa ou a base de dados. Portanto, seria pertinente, neste caso, aplicar
o mesmo procedimento adotado neste trabalho utilizando-se um outro programa: o
Spring, por exemplo.

Entretanto, ainda que os problemas apontados acima fossem passíveis de correção,
faltaria ainda estabelecer a tipologia referente ao uso e ocupação do solo, para cada
tamanho de microbacias e saber o que o tamanho representa, ele só, em relação a sua
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dinâmica interna e ao meio externo e em que situações esse procedimento acrescentaria
a uma análise ambiental.

Com relação as fontes de poluição, sejam pontuais ou difusas, estas têm sido
gradativamente georeferenciadas. Pode-se citar, como exemplos, os empreendimentos
licenciados ou em processo de licenciamento pela FEAM, as indústrias cadastradas na
FIEMG e os usos diversos do solo mapeados pelo Instituto Estadual de Florestas - IEF.
Estes exemplos mostram que uma “cultura” em SIG está em ascensão e é evidente que
quanto maior o número de informações e a qualidade em sua produção, maiores serão as
possibilidades, com uma real diminuição do intervalo tempo entre o evento e seu
monitoramento, de se dar respostas aos impactos causados à  natureza.

Fica como sugestão, a continuidade e expressa recomendação a todos os atores
envolvidos com as atividades humanas que geram impacto à natureza, assim como, aos
que monitoram a  qualidade das águas superficiais, que mantenham a determinação de
investir em tecnologias de SIG.

Conclusão

A grande lição que podemos tirar do experimento apresentado acima é que este, apenas
tocou a ponta de um enorme iceberg.  Em situações complexas como, por exemplo,
drenagem superficial, uso do solo, limites, pode-se lançar mão de vários programas e
circular entre eles com relativa facilidade.

Acreditamos que a importação e exportação de arquivos entre programas são o caminho
que permite experimentar em qual ou quais deles estaria a melhor ou, a solução.

As ferramentas utilizadas foram limitadas tendo em vista que nenhuma delas apresentou
uma solução que atendesse por completo os objetivos propostos. È também necessário
conhecer e adquirir prática em diversos programas de forma a ganhar-se mais tempo.
Com esta observação, quero dizer que em Geoprocessamento é de fundamental
importância o trabalho em equipe, sendo impossível para apenas uma pessoa conhecer
todos os programas. Estamos diante a uma tecnologia transdisciplinar por excelência.
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