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RESUMO 

 

Este trabalho apresenta uma proposta metodológica para a indicação de áreas potenciais à 

degradação da qualidade da água. O modelo proposto foi aplicado na bacia do rio 

Piracicaba/MG. A metodologia é baseada em análise de multicritérios, a qual recebe também 

a denominação de álgebra de mapas quando aplicada através da espacialização dos critérios 

ou variáveis. Assim, selecionaram-se as variáveis que influenciam a qualidade da água, sendo, 

posteriormente, feito o levantamento e tratamento dos dados. Utilizaram-se mapeamentos pré-

existentes, tais como solos e cobertura do solo; SRTM para determinação da declividade e  

espacialização de dados disponibilizados pelo IBGE (2000). A ponderação das variáveis foi 

feita por meio da técnica Delphi. Criou-se uma estrutura de cruzamento baseada em análises 

diretas e complexas. A obtenção do potencial de degradação da qualidade da água, 

constituindo análise complexa foi obtido a partir de outros potenciais: Potencial de geração de 

sedimentos (dado pelo cruzamento dos potenciais natural e antrópico); Potencial de 

degradação por efluentes líquidos e resíduos sólidos (dado pelo cruzamento dos potenciais de 

degradação por efluentes da pecuária, efluentes da agricultura, esgotamento doméstico e lixo 

doméstico) e Pressão sobre a demanda de recursos hídricos (dada pela combinação da pressão 

para abastecimento doméstico e para irrigação e dessedentação de animais). Os resultados 

mostraram limitações e potencialidades na aplicação da metodologia tendo em vista o 

objetivo proposto. O cruzamento de análises complexas efetuadas várias vezes não 

acrescentou nenhum dado novo, além de obscurecer respostas obtidas nos outros potenciais. 

Em contrapartida, a análise de potenciais de “geração de sedimentos”, de “degradação de 

efluentes líquidos e resíduos sólidos” e “pressões sobre a demanda de recursos hídricos” 

produziu resultados mais relevantes e facilmente explicáveis pelas variáveis. A aplicação do 

painel Delphi apresentou limitações devido à falhas na sua aplicação, produzindo resultados 

inesperados, um deles é a geração do potencial de degradação da qualidade da água por fontes 

difusas. Todavia, a sua aplicação permitiu ajustes no modelo, o que foi considerado válido.  

 

Palavras chaves: Qualidade da água, modelo, análise de multicritérios, álgebra de mapas, 

bacia do rio Piracicaba 
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1 INTRODUÇÃO 

O problema da preservação da quantidade e da qualidade das águas acentuou-se sobremaneira 

nas últimas décadas do século XX, gerando discussões de caráter nacional e internacional. 

Estas discussões se traduziram em uma série de documentos contendo diretrizes para a gestão 

das águas.  

No Brasil, as preocupações em gerir esses recursos remontam às primeiras décadas do mesmo 

século, com uma legislação bastante avançada para a época. Entretanto, maiores avanços nos 

esforços em consolidar um sistema de gestão eficiente são encontrados a partir da década de 

1980, sendo o marco a Constituição Federal de 1988.  

O texto constitucional tendo como base o direito de todos ao meio ambiente equilibrado (art. 

225), incube o poder público de uma série de normas, algumas da quais anteriormente 

previstas no artigo 23, quais sejam: a proteção ao meio ambiente, o combate à poluição e a 

preservação de florestas, fauna e flora (BRASIL,1988). O maior avanço com relação à gestão 

das águas na Constituição brasileira pode ser atribuído à previsão da criação de um Sistema 

Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e à definição de critérios para outorgas de 

direito de uso, criado somente uma década depois da Constituição Federal, com a 

promulgação da Lei Federal nº 9433, de 1997.  

A Lei das Águas, como ficou conhecida a Lei 9433, é o documento legal de cunho nacional 

mais expressivo de gestão das águas incorporando fundamentos, princípios e diretrizes para 

um controle ambiental. A gestão integrada, descentralizada e participativa; o reconhecimento 

da água como um direito e como recurso dotado de valor econômico, sobre o qual existem 

prioridades de uso; valorização dos usos múltiplos e a adoção de uma unidade territorial de 

gestão constituem os avanços resultantes da evolução conceitual e amadurecimento das 

práticas de gestão das águas em território nacional. 

É importante ressaltar que muitos preceitos contidos neste documento já haviam sido 

concretizados em experiência anterior, através do Projeto Rio Doce. Fruto de cooperação 

técnica entre Brasil e França, o Projeto Rio Doce tinha o objetivo de “simular o 

funcionamento técnico, econômico e institucional de uma Agência de Bacia com base no 

modelo francês e propor um sistema adaptado à realidade brasileira” (MACIEL JR., 2004, p. 

69).  

Dentre os instrumentos previstos na Lei das Águas para execução da Política Nacional de 

Recursos Hídricos destacam-se os Planos Diretores de Recursos Hídricos (PDRH). A 
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elaboração desses planos deve ser realizada não apenas para o País e para os Estados, mas 

também por bacia hidrográfica considerando-se, dentre outras diretrizes, a gestão ambiental e 

o uso do solo (BRASIL, 1997). Os diagnósticos de recursos hídricos e as áreas sujeitas a 

restrições de uso, ambos parte do conteúdo mínimo dos planos, devem considerar os estudos 

de susceptibilidade à sua degradação. Em outras palavras, a identificação das áreas que 

oferecem riscos tanto pela vulnerabilidade natural do meio quanto pela potencialização da 

mesma podem oferecer suporte ao planejamento e à tomada de decisão. 

Proposições como as expostas nesta lei são resultantes do reconhecimento do caráter 

sistêmico do ambiente, das interações entre os elementos que o constituem. “A importância da 

gestão sistêmica da bacia hidrográfica decorre do sinergismo inerente ao funcionamento das 

bacias, no qual há uma complexa interação entre as partes e o todo” (MAGALHÃES JR, 

2007, p.72). Isto obriga o planejador ou cientista à manipulação de um número grande de 

variáveis e de suas interações, tarefa praticamente inviável sem o apoio de tecnologias. 

Nas últimas décadas o desenvolvimento das geotecnologias e das técnicas de análise espacial 

reverteram esse quadro, permitindo a manipulação dessas variáveis de maneira analítica, 

através do processamento computacional das mesmas. Com a utilização dessas técnicas é 

também possível agregar conhecimento, isto é, a combinação de variáveis pode permitir a 

identificação de certas características não perceptíveis a partir da análise de uma única 

variável. Em função disso, as análises espaciais tem sido, nas últimas décadas, cada vez mais 

requisitadas pela comunidade em geral como ferramenta para a obtenção de diagnósticos 

ambientais e urbanos.  

Desta forma, este trabalho tem como objetivo construir uma proposta de modelo que subsidie 

a identificação de áreas potenciais à degradação da qualidade da água e, mais 

especificamente, a sua aplicação na bacia do rio Piracicaba, um dos principais afluentes do rio 

Doce.  

A escolha desta área de estudo está ligada à elaboração do PDRH da bacia do rio Doce e das 

suas bacias afluentes. Dentre as subbacias que compõe a bacia do rio Doce, optou-se pela 

bacia do rio Piracicaba devido ao conhecimento prévio da autora de algumas áreas, o que 

pode facilitar a compreensão e explicação dos resultados obtidos. 
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2 MODELAGEM E GEOPROCESSAMENTO 

Os modelos são representações simplificadas da realidade, sendo que essa simplificação visa 

atender um determinado objetivo. Segundo Soares Filho (2000), a modelagem consiste na 

decomposição do mundo real em uma série de sistemas simplificados para alcançar uma visão 

sobre as características de certo domínio. Isto significa que, ao modelar um determinado 

recorte da realidade ou do espaço físico, o modelador deve ter em conta qual é o seu interesse 

em fazê-lo, pois o objetivo da modelagem guiará o seu olhar sobre a realidade, determinando 

quais as parcelas ou fragmentos farão parte da sua análise, bem como qual a importância das 

mesmas no modelo.  

Ao mesmo tempo deve-se ter em conta que o modelo é também resultado da visão que se tem 

sobre a realidade e da maneira como o cientista a percebe (CHRISTOFOLETTI, 1999). Em 

outras palavras, o modelo resulta tanto das características que o cientista seleciona para 

resolver determinado problema assim como do seu olhar para fazer um determinado recorte, o 

qual é orientado pela sua formação intelectual e sócio-cultural. 

De acordo com Haggett e Chorley (1967, citado por Christofoletti, 1999), a utilização de 

modelos para representar aspectos da realidade é bastante útil já que obscurecem detalhes 

acidentais e permitem o aparecimento de aspectos mais relevantes. Esse conceito é bastante 

próximo ao utilizado para definir o geoprocessamento na medida em que a manipulação dos 

dados dentro do modelo acaba por extrair informações da realidade não perceptíveis quando 

se avalia os dados isoladamente.  

O geoprocessamento pode ser considerado um ramo da teconologia de computação eletrônica 

dos dados a partir de dados georreferenciados, transformando registros de ocorrência em 

ganho de conhecimento (XAVIER-DA-SILVA, 2001; 2007), isto é agregando informação a 

partir da combinação dos dados. Em outras palavras, ao modelar um determinado fenômeno 

por meio do geoprocessamento, certas características, antes imperceptíveis, passam a ser 

observadas e podem explicar certas anomalias ou contradições no fenômeno. 

A utilização de modelos com suporte do geoprocessamento é extremamente útil nos estudos 

ambientais já que permite analisar o ambiente como um sistema. Este pode ser visto como um 

conjunto estruturado de objetos e/ou atributos, cujos componentes relacionam-se uns com os 

outros e operam conjuntamente como um todo complexo (CHORLEY e KENNEDY, 1971 

citado por CHRISTOFOLETTI, 1999). Considerar o caráter sistêmico do ambiente significa, 

então, lidar com uma quantidade de variáveis, as quais por si só já tornam a análise complexa, 
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e cuja interação entre as mesmas e o todo que as inclui contribui para aumentar essa 

complexidade. 

Se, por um lado, trabalhar certos fenômenos considerando o caráter sistêmico significa um 

avanço para as questões ambientais, por outro, isso sinaliza a necessidade de criação e/ou 

evolução de conceitos e técnicas capazes de modelar a complexidade acima mencionada. Em 

vista disto, é importante ressaltar que a utilização de modelos com múltiplos critérios para 

obter respostas, espaciais ou não, tem sido objeto de estudo e de planejamento desde a década 

de 60 (GONÇALVES, PINHEIRO e FREITAS, 2003). 

2.1 Considerações sobre análise de multicritérios 

A análise de multicritérios constitui um sistema de suporte à decisão baseado na 

utilização/combinação de uma série de variáveis ou critérios segundo diferentes métodos. O 

objetivo é promover a hierarquização das possibilidades ou alternativas de resolução de um 

determinado problema, auxiliando o gestor na tomada de decisão. A sua utilização está 

diretamente ligada ao fato de que certos problemas não podem ser resolvidos apenas pela 

utilização de um único critério1.  

A década de 60 representou o momento em que os modelos baseados em múltiplos critérios 

tiveram amplo desenvolvimento, embora as decisões no período fossem baseadas, em geral, 

no critério econômico ou de eficiência e produtividade das empresas (GONÇALVES, 

PINHEIRO e FREITAS, 2003). Mais recentemente, tendo em vista não só a evolução das 

técnicas, mas do próprio pensamento, tem-se reconhecido que os fatores sociais, culturais e 

ambientais devem ser incorporados ao processo decisório, o que torna a avaliação mais 

complexa do que simplesmente considerar critérios econômicos. 

De fato, a realidade é composta por um conjunto de características das quais o(s) decisor(es) 

deve(m) selecionar aquelas que de fato afetam o problema sob sua análise. Esse conjunto de 

características selecionadas compõe o universo de critérios que deverão ser avaliados segundo 

o seu comportamento individual, a sua interação no conjunto dos demais critérios, além do 

objetivo para o qual ele foi selecionado. Nota-se que há uma complexidade no processo que é 

intrínseca à manipulação de um número significativo de fenômenos ou critérios a serem 

considerados.  

                                                
1 Critérios são medidas, regras e padrões que guiam à decisão (SCHIMIDT, 1995 citado por VILAS BOAS, 
2006). Vincke (1992 citado por CAMPOS e ALMEIDA, 2006) define critério como uma função g, definida no 
conjunto A, que atribui valores de ordenação desse conjunto e representa as preferências do decisor segundo o 
seu ponto de vista. 
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Em função de suas características e objetivos, a análise de multicritérios é também citada na 

literatura como Árvore de Decisões ou como Análise Hierárquica de Pesos (MOURA, 2000). 

Na Figura 1 é apresentado, de forma generalizada, um sistema de suporte à decisão. 

 
Figura 1 - Estrutura hierárquica genérica de problemas de decisão. 

Fonte: Gartner, 2001 citado por Vilas Boas (2006, p. 49) 

O conceito de analise de multicritérios, tal como explicitado neste texto, mostra que é uma 

forma generalizada de incorporar todos os métodos que envolvem a avaliação de um 

problema a partir da combinação de um conjunto de fatores. Este fato pode ser mais 

claramente observado na definição de Campos e Almeida (2006, p. 99), segundo a qual a 

decisão é tomada a partir de um “método matemático que requer a escolha de um algoritmo”, 

sendo que “esses modelos e o desempenho dos algoritmos caracterizam-se por apresentar 

número n de parâmetros de natureza, muitas vezes, subjetiva. 

Campos e Almeida (2006) utilizaram o método de apoio à decisão por agregação aditiva VIP 

Analysis (Variable Interdependent Parameters) para determinar a localização da cidade de 

Nova Jaguaribara-Ceará para realocação da população a partir da construção da barragem 

Castanhão. Os autores, a partir do método adotado, construíram cenários para a nova 

localização considerando critérios conflitantes. Morais e Almeida (2006) utilizaram o método 

multicritério PROMÉTHÉE para gerenciar perdas de água nos sistemas de abastecimento 

através de um grupo de decisores representando os aspectos financeiro, técnico, ambiental e 

social. 

Outro caso de análise muticritérios é apresentado por Gonçalves, Pinheiro e Freitas (2003). 

Neste caso, o estudo teve o objetivo de determinar as vazões adequadas a serem liberadas para 

irrigação a partir dos açudes da bacia hidrográfica do rio Curu (Ceará) utilizando os métodos 

ELECTRE I e Programação de  compromissos. 
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Nos três casos acima analisados, os modelos de multicritérios são baseados em algoritmos e 

matrizes de avaliações com ou sem ponderação dos critérios. Nota-se ainda que os objetivos 

envolvem componentes ambientais e a opinião dos decisores na sua análise. Todavia, apesar 

dos três modelos incorporarem variáveis espaciais não há espacialização dos dados em 

nenhuma das etapas de avaliação. Essa ausência não desmerece a avaliação realizada pelos 

autores. Apenas se quer lembrar que a aplicação dos algoritmos considerando a posição 

geográfica dos dados poderia enriquecer a análise e produzir ganho de informação.  

A aplicação da análise de multicritérios considerando a localização geográfica dos fenômenos 

é realizada nas análises espaciais através da Álgebra de Mapas ou Álgebra Cartográfica, a 

qual, simplificadamente, consiste no tratamento e cruzamento de variáveis2 temáticas (solos, 

geologia, geomorfologia, etc) por planos de informação. Segundo Cordeiro, Barbosa e 

Câmara (2004), esse tema foi popularizado na década de 90 a partir da publicação de Tomlin3. 

A utilização de multicritérios, considerando a localização geográfica dos fenômenos era 

bastante complexa até a algumas décadas atrás em função da quantidade e complexidade dos 

fenômenos a serem modelados. Entretanto, tem sido bastante utilizada recentemente em 

função do desenvolvimento dos sistemas computacionais e de informação. A utilização dos 

Sistemas de Informações Geográficas (SIG) se justifica pela sua capacidade em integrar um 

conjunto de ferramentas, às quais têm como objetivo a representação e manipulação de 

grandes quantidades de dados armazenados em bancos de dados geográficos.  

Apesar de auxiliar o processo de manipulação dos dados, a simples utilização das ferramentas 

disponíveis nos SIGs não devem ser vistas como ponto de partida para o cruzamento de 

variáveis. A manipulação dos dados em um ambiente computacional prescinde de um esforço 

teórico de modelagem (também realizado nos procedimentos tradicionais) tanto dos dados, 

quanto de todo o processo, considerando os objetivos, as variáveis (critérios), ponderações, 

dados disponíveis, etc. Trata-se, então, de modelar o problema a partir do conhecimento que 

se tem do comportamento do fenômeno e das variáveis a ele associadas. 

2.2 Álgebra de mapas para modelagem  

A construção do modelo e tratamento dos dados em SIG exige a aplicação de álgebras de 

mapas segundo um determinado objetivo. Desta forma, este objetivo deve orientar as escolhas 

do modelador desde a montagem do SIG, já que “do ponto de vista da aplicação, o uso de 

                                                
2 O termo “variáveis” é aqui utilizado como sinônimo do termo “critérios” utilizados nas análises multicritérios.  
3 TOMLIN, D. Geographic information systems and Cartographic Modeling. New York: Prentice-Hall, , 1990. 
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SIG’s implica em escolher as representações computacionais mais adequadas para capturar a 

semântica de seu domínio de aplicação.” (CAMARA, 2005, p.4) 

Assim, uma das implicações para o cruzamento espacial de variáveis é que a representação 

computacional dos dados deve assumir o modelo de geo-campos4. Esta exigência se deve à 

necessidade de se obter informações a cerca do fenômeno estudado em qualquer ponto da área 

sob análise e para que as variáveis possam ser combinadas espacialmente. Isto não implica na 

exclusão das informações dadas por geo-objetos5, mas na sua transformação, quando possível, 

em geo-campo.  

A mudança de modelo de representação computacional dos dados pode ser feita através de 

interpoladores, os quais, por meio da medida da variabilidade espacial das ocorrências, 

determinam a área de influência do fenômeno. Existem vários procedimentos para realizar a 

interpolação, tais como: a função do inverso do quadrado da distância, polígono de Voronoi, 

kernel, krigagem, etc. Uma descrição mais precisa de alguns desses interpoladores pode ser 

obtida em Camargo, Fucks e Câmara (2004). 

Além disso, o cruzamento entre as variáveis do modelo exige que o formato dos dados esteja 

em uma estrutura matricial (raster). A manipulação do formato vetorial para cruzamento de 

variáveis exige um esforço computacional complexo demais para ser adotado. Já o formato 

matricial permite que seja adotada uma porção do território (pixel) sobre a qual serão 

efetuados os cruzamentos. Alguns dados já são obtidos em formato raster, enquanto outros 

exigem um processo de conversão por meio de ferramentas disponíveis nos SIGs. É 

importante ressaltar que o cruzamento exige que o espaço esteja discretizado em pixel de 

mesmo tamanho, sendo que esse tamanho dependerá da escala das fontes dos dados bem 

como do objetivo do trabalho.  

Segundo Soares Filho (2000), a representação dos modelos utilizando álgebra cartográfica 

pode ser realizada através das linguagens: matemática, lógica, gráfica ou física. “Uma 

linguagem de modelagem cartográfica, com a álgebra de mapas, usa uma seqüência de 

funções primitivas para realizar uma análise complexa de mapas6.” (BERRY, 1993 citado por 

SOARES FILHO, 2000, p. 6). Em outras palavras, a álgebra de mapas permite a análise de 

                                                
4 Os geo-campos representam o espaço geográfico como uma superfície contínua sobre os quais variam os 
fenômenos observados (CAMARA, 2005).  
5 Os geo-objetos são entidades geográficas singulares e indivisíveis, caracterizadas por sua identidade fronteira e 
atributos. (CAMARA, 2005) 
6 Grifo do autor 



 15 

determinados fenômenos, utilizando uma série de variáveis a partir de cálculos simplificados, 

de modo a reduzir a complexidade da análise. 

De acordo com Cordeiro, Barbosa e Câmara (2004), os elementos da álgebra descritos por 

Tomlin (1990) consistem na associação de um valor quantitativo a cada área do mapa, neste 

caso a cada pixel, sendo que as operações aplicadas aos mesmos ficam a cargo do modelador. 

A atribuição desse valor é essencial, pois é a partir dele que serão efetuados os cruzamentos. 

Todavia, este é um procedimento que envolverá, em muitos casos, a transformação de 

informações qualitativas em quantitativas, o que torna a análise subjetiva já que esta 

atribuição está associada não só à formação acadêmica do modelador, mas também aos 

aspectos econômicos, sociais e culturais.  

Spörl e Ross (2004) realizaram uma análise comparativa de três modelos para determinar 

graus de fragilidade ambiental encontrando resultados bastante distintos para os mesmos. Os 

autores associaram as diferenças no resultado à forma de ponderação das variáveis e ao 

cálculo para obtenção dos graus de fragilidade, embora se possa acrescentar que houve 

também pequena variação ainda nas variáveis escolhidas. O principal problema identificado 

pelos autores refere-se à subjetividade no processo de atribuição de “pesos” às variáveis. 

A subjetividade no processo de escolha e ponderação das variáveis pode ser atenuada 

aplicando-se modelos data-driven ou modelos knowledge-driven  (BONHAN-CARTER, 

1994 citado por MEIRELLES, MOREIRA E CAMARA, 2007). No primeiro caso, a 

ponderação é feita por meio de técnicas estatísticas, utilizando-se uma região conhecida para 

“[...] estimar os relacionamentos espaciais entre os mapas de predição e os mapas de saída” 

(MEIRELLES, MOREIRA E CÂMARA, 2007, p.113). No segundo caso, a ponderação é 

obtida pelo conhecimento dos especialistas envolvidos com a temática a partir de técnicas de 

maximização de consenso.  

Assim, nota-se que a álgebra de mapas exige a montagem de um sistema conceitual, seguida 

da preparação da base de dados dentro de um sistema de informação geográfica, atribuição de 

pesos e notas e definição do método a ser aplicado. Evidente que todas essas etapas são 

dependentes do objetivo e também da área a ser analisada.  
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3 MODELO DE ANÁLISE ESPACIAL PARA IDENTIFICAÇÃO DE ÁREAS                                        
POTENCIAIS À DEGRADAÇÃO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS 

Como foi exposto no Capítulo 2, a proposição de um modelo depende do estudo do fenômeno 

e das variáveis que, direta ou indiretamente, o afetam. Desta forma, este capítulo se propõe ao 

estudo do fenômeno “degradação da qualidade das águas”, de forma a subsidiar a elaboração 

do modelo de análise espacial que permita a identificação de áreas potenciais à sua 

ocorrência. 

3.1 Conhecendo o problema 

A qualidade das águas é decorrente do conjunto de fatores físicos e antrópicos presentes na 

bacia hidrográfica na qual estão inseridos os cursos d’água. De acordo com Magalhães JR. 

(2007b), a bacia hidrográfica pode ser entendida como um “sistema geograficamente definido 

e delimitado a partir da configuração da rede de drenagem, sendo constituída por dimensões 

físicas, biológicas, econômicas sociais e culturais” 

Os impactos decorrentes do uso inapropriado do solo ou da água na área da bacia repercutem, 

necessariamente, na rede de drenagem, seja assoreando o rio, causando erosão acelerada das 

margens, poluindo ou contaminando as águas.  

As fontes de poluição das águas podem ser pontuais ou difusas. As fontes pontuais são 

aquelas em que os efluentes e resíduos são lançados em corpos hídricos a partir de um ponto 

bem determinado como no caso do esgoto doméstico e efluentes industriais. O efeito dessas 

fontes pode ser atenuado através da instalação de estações de tratamento de esgoto (ETE). As 

fontes difusas são aquelas em que o lançamento dos efluentes e resíduos não ocorre em um 

ponto específico, mas de maneira relativamente distribuída ao longo de toda a bacia. Nesse 

caso, os efluentes e resíduos podem ser carreados para o curso d’água a partir do escoamento 

superficial. São fontes difusas as áreas produtoras de sedimentos, seja por processos naturais 

ou intensificados pela ação antrópica e as atividades agrícolas e pecuárias. Pela própria 

natureza dessas fontes difusas, o seu impacto sobre a qualidade da água é de difícil 

determinação.  

As áreas potencialmente produtoras de sedimentos, seja por condições naturais e/ou 

potencializadas pelas atividades antrópicas, constituem fontes potenciais para alteração da 

qualidade da água já que podem modificar alguns dos parâmetros de qualidade da água, como 

por exemplo, a turbidez. Além disso, a ausência de mata ciliar e os níveis de vazão do curso 

d’água podem contribuir para o assoreamento do canal.  
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A extração de recursos minerais de maneira inadequada, ou seja, com a má disposição de 

minas de rejeitos, sem sistemas de drenagem pluvial ou com implantação inadequada e 

insuficiente dos mesmos podem gerar grande volume de sedimentos direcionados para as 

calhas fluviais, principalmente no período chuvoso. Outro impacto decorrente do manejo 

inadequado nas atividades mineradoras é a geração de metais pesados, que podem contaminar 

os cursos d’água, causando uma série de conseqüências danosas à flora e fauna aquáticas e à 

saúde humana.  

Assim como as mineradoras, as atividades agrícolas também têm potencial para o 

fornecimento de sedimentos, os quias podem ou não ser carreados aos corpos hídricos, 

contribuindo ainda com a introdução de fósforo e nitrogênio devido ao uso de adubos 

sintéticos.  De modo geral, pode-se dizer que as atividades agrícolas têm um impacto superior 

ao das pastagens naturais cujas características se aproximam de uma atividade ecológica 

equilibrada. Todavia, com a adoção de sistemas de confinamento, a recirculação natural é 

eliminada e há grande produção de efluentes em áreas muito menores, os quais tendem a ser 

carreados para os cursos d’água pela ação da chuva. 

Além disso, fatores sócio-culturais podem influenciar indiretamente a qualidade da água já 

que os hábitos cotidianos dos indivíduos e/ou da comunidade, associado à importância do 

curso d’água para cada um, determinam o tipo de cuidado com o mesmo. Assim, por 

exemplo, nas áreas urbanas é prática comum acumular lixo e lixões às margens dos rios ou 

mesmo jogá-los diretamente na calha para que os mesmos sejam levados pelas águas. O 

mesmo ocorre com o esgoto, que é lançado deliberadamente nos cursos d’água não apenas 

pelas comunidades, mas também pelo poder público.  

Souza (2007), estudando alguns aspectos da implantação do Programa DRENURBS na bacia 

do córrego Baleares/Belo Horizonte, identificou nas lideranças locais a importância da 

dimensão utilitária para a conservação do curso d’água e das nascentes no período anterior à 

implantação dos serviços da COPASA. A partir do momento em que os cidadãos não 

precisavam mais recorrer ao curso d’água para o auto-abastecimento, os cuidados com o curso 

d’água passaram de um cenário de relativa conservação para um estado de degradação. 

Diferente das áreas urbanas, nas áreas rurais esse cuidado é mais freqüente, já que o pequeno 

produtor precisa conservar o curso d’água pois depende dele para abastecimento doméstico e 

manutenção das suas atividades de subsistência ou econômico. 
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3.2 O modelo 

A partir do que foi exposto na Seção 3.1, nota-se que a construção de uma proposta de 

modelo para a determinação de áreas potenciais à degradação da qualidade da água, não é 

tarefa simples dado o número de variáveis que influenciam o fenômeno em questão. De fato, 

pela própria concepção de bacia hidrográfica como sistema, qualquer tipo de efluente resíduo 

ou sedimento gerado pode produzir efeitos sobre a qualidade da água, tornando extremamente 

complexa a atividade de manipulação das variáveis, ainda que assistidas por métodos 

computacionais.  

O problema está em definir as variáveis, forma de entrada e o relacionamento das mesmas 

dentro do modelo. Aliado a esse fato, tem-se que estudos buscando determinar algum grau de 

risco para a qualidade da água, a partir das técnicas de geoprocessamento, não são muito 

abundantes. Desta forma, uma primeira aproximação deste objetivo pôde ser obtida por meio 

da compilação de estudos voltados à determinação da fragilidade ou vulnerabilidade 

ambiental. Parte-se do pressuposto de que estudos que tratam da vulnerabilidade ou 

fragilidade ambiental de uma determinada bacia hidrográfica sinalizam, ainda que 

indiretamente, áreas que oferecem algum risco de degradação das águas. 

Os termos vulnerabilidade e/ou fragilidade são bastante utilizados na literatura, às vezes como 

sinônimos e outras vezes como um resultando do outro. Ross (1994) subdivide o conceito de 

fragilidade em: fragilidade potencia,l que seria a medida da vulnerabilidade natural do 

ambiente; e fragilidade ambiental, que seria a resultante da associação da vulnerabilidade 

natural com os diversos graus de proteção exercida pelo tipo de cobertura do solo. Já Quintela 

(1995, citado por Meirelles, 2007) define o termo vulnerabilidade da paisagem como sendo 

uma combinação do seu grau de alteração devido a ações “antropogênicas” com a sua 

fragilidade natural. Em função do que foi exposto os termos vulnerabilidade e fragilidade 

serão utilizados neste texto como sinônimos. 

Definir o quanto uma área ou objeto geográfico é vulnerável prescinde da definição daquilo 

que o torna vulnerável, já que pelas próprias regras gramaticais “quem é vulnerável é 

vulnerável a alguma coisa”, como por exemplo, ao risco de erosão. Nesse caso, a medida 

dessa vulnerabilidade definirá o grau de risco de um corpo d’água em ser assoreado ou em ter 

a qualidade das águas degradadas.  

Em geral, os trabalhos que buscam determinar graus de fragilidade ambiental por meio do 

geoprocessamento utilizam as variáveis: solos, vegetação, pluviosidade, declividade e uso e 

cobertura do solo. No trabalho de Spörl e Ross (2004), ao comparar diferentes métodos de 



 19 

cruzamento de variáveis, utilizaram também geologia e geomorfologia, sendo que em um dos 

cruzamentos a variável declividade foi substituída por índices de dissecação do relevo. Donha 

et.al. (2006) e Calijuri et. al. (2007) integraram à análise a distância a partir de córregos e 

nascentes.  

A vulnerabilidade natural à perda de solos foi determinada por Valles (1999) utilizando as 

variáveis solos, vegetação, clima, geologia e geomorfologia. Variáveis mais específicas, como 

a declividade, erosividade e erodibilidade, foram calculadas por Soares Filho, Carmo e 

Nogueira (1998) para determinar o potencial erosivo na bacia do rio das Velhas. Benda, Alves 

e Correa (2007) utilizaram a erodibilidade (obtida a partir do tipo de solo) a erosividade, 

vegetação natural e faixas de domínio de corpos d’água para determinar o risco de 

assoreamento na bacia da Lagoa Feia, no município de Campos dos Goytacaszes/RJ.  

Em geral, observa-se que algumas variáveis, tais como solos, declividade, vegetação, 

pluviosidade, e uso do solo, são sempre consideradas nos modelos de determinação de graus 

de fragilidade. Todavia, quando se considera a determinação de áreas potenciais que tornam 

os ambientes hídricos frágeis, estas variáveis tornam-se insuficientes, já que a pressão 

antrópica na maior parte dos trabalhos é baseada apenas no mapeamento do uso e cobertura 

do solo. Evidente que o uso do solo permite uma aproximação das pressões humanas sobre os 

recursos, mas estas suposições são apenas qualitativas. 

Assim, por exemplo, dizer que a classe “área urbana” tem nota “10” no que se refere à 

pressão antrópica sobre os recursos hídricos não é suficiente para indicar o grau de 

interferência sobre os mesmos. Neste raciocínio, todas as áreas urbanas receberiam a mesma 

nota independente do grau de pressão que cada uma exerce em função da disposição de 

resíduos sólidos e efluentes líquidos. A disposição de lixo e esgoto aparecem no trabalho de 

Meirelles  et. al.( 2007), sintetizadas sob forma de infra-estrutura, esta sendo classificada em 

áreas críticas e não críticas. Todavia, os autores não especificam de que forma são obtidas 

essas áreas.  

Algumas das variáveis, tais como o índice de dissecação do relevo, a distância das nascentes e 

a morfometria de vertente, embora importantes para o objetivo em questão, não serão 

incorporadas no modelo devido à ausência dos dados ou mesmo para tornar a análise menos 

complexa. Assim, por exemplo, pensar a distância das nascentes a partir da drenagem 

existente acabaria por gerar erros no modelo devido à escala da fonte. Todavia, dependendo 

do tamanho da área de análise esse dado pode ser obtido em campo inserido no modelo. 
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A figura 2 apresenta uma proposta de modelo para a obtenção do potencial de degradação da 

qualidade da água, baseando-se em algumas das variáveis comuns nos estudos de fragilidade 

assim como aquelas relacionadas ao saneamento básico e às atividades agrícolas e pecuárias. 

De acordo com a proposta apresentada pela figura 2, são realizados vários cruzamentos até se 

chegar ao potencial de degradação da qualidade da água.  

 

Figura 2: Árvore de decisões para geração do potencial de degradação da qualidade da água 
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As variáveis dispostas nos extremos direito e esquerdo da figura 2 são resultantes da 

espacialização dos dados, as quais serão submetidas à primeira etapa de cruzamentos, 

resultando nos potenciais que se encontram na área central da figura.  Na parte inferior da 

figura são apresentados os potenciais resultantes da segunda etapa de cruzamentos, obtidos a 

partir dos potenciais dispostos na área central. E, por fim, o potencial de degradação da 

qualidade da água, na base da figura, resulta da terceira etapa, quando são cruzados os 

potenciais de produção de sedimentos, de geração de resíduos e efluentes e de pressão sobre a 

demanda de recursos hídricos. 

A geração de sub-modelos dentro do modelo principal é bastante comum nos estudos 

envolvendo a análise espacial por multicritérios, já que o fracionamento da “realidade” 

constitui uma característica própria da “arte de modelar”. Além disso, esse fracionamento 

possibilita algumas vantagens tal como o processo de calibração do modelo, isto é, uma 

variável indevidamente manipulada pode ser corrigida com maior facilidade dentro de um 

sub-modelo.  

Outra vantagem neste tipo de fracionamento foi abordada por Meirelles et.al. (2007) ao 

avaliar a vulnerabilidade da paisagem na bacia da baia de Sepetiba/RJ. Os autores 

demonstraram que a vulnerabilidade fica melhor modelada quando os indicadores sócio-

econômicos e geo-biofísicos são, primeiramente, tratados de forma separada e, somente 

depois, sobrepostos. Isto possibilitou a aplicação de operadores ou funções algébricas 

diferentes para atender aos dois objetivos. Isso mostra ainda que modelar um determinado 

fenômeno exige o estudo das variáveis como medida de determinar a função que melhor 

representa o seu comportamento. 

Salienta-se que a presente proposta, tal como apresentada, foi baseada na fácil disponibilidade 

dos dados a serem manipulados. Portanto, deve-se ainda atentar para o fato de que o mesmo 

não considera a poluição industrial, que produzem um efeito considerável para a qualidade 

das águas. Para melhor compreensão do modelo, os próximos itens apresentam o 

detalhamento da proposta. 

3.2.1 Potencial de produção de sedimentos 

O mapa de potencial de produção de sedimentos deve indicar quais as áreas são mais 

propensas à geração de sedimentos devido às suas características físicas, associadas às 

atividades antrópicas. Observe-se que o mapa gerado indicará apenas o potencial e não a sua 

ocorrência.  
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Esse potencial será obtido em duas etapas: geração do potencial natural para a produção de 

sedimentos e pressões antrópicas que podem potencializar o risco de erosão. O potencial 

natural de erosão estima o risco potencial de erosão de um solo, considerando não apenas suas 

propriedades intrínsecas, mas também as condições climáticas e topográficas às quais o solo 

está sujeito. No modelo apresentado propõe-se a utilização de tipos de solos, erosividade e 

declividades. Sabe-se que a presença ou ausência de vegetação interfere significativamente na 

produção de sedimentos, todavia esta variável está inserida em cobertura do solo, o qual 

compõe o potencial antrópico para geração de sedimentos. Para a construção do mapa de 

“pressões antrópicas”, sugere-se, além do uso e cobertura do solo, a agregação da densidade 

demográfica. 

3.2.2 Potencial de degradação por resíduos sólidos e efluentes líquidos e Pressões      
antrópicas sobre a demanda hídrica 

As medidas de disposição de resíduos sólidos e efluentes líquidos podem ser dadas pelas 

quantidades de lixo e esgoto produzido em cada um dos setores (urbano, industrial, 

agropecuário). Estes dados são produzidos pelas prefeituras e pelas companhias de 

saneamento que realizam esses serviços. Embora esses órgãos produzam os dados de maneira 

mais realística e que poderiam ser utilizados na análise aqui proposta, o acesso aos mesmos 

não é tão simples. Assim, por exemplo, o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento 

(SNIS), que poderia constituir uma boa fonte de informações sobre saneamento em escala 

municipal, não obtém o êxito esperado já que grande parte dos municípios não disponibiliza 

os dados.   

Na tentativa de cobrir essa lacuna propõe-se o tratamento e adequação dos dados dos censos 

demográfico e agropecuário (IBGE, 2000) para a análise em questão. É relevante considerar 

que por se tratar de dados censitários as informações são expressas em número de moradores. 

Desta forma, os dados serão convertidos em produção de efluentes líquidos e de resíduos 

sólidos, utilizando os valores médios de cada um desses parâmetros por habitante. Embora 

seja resultante de um valor demográfico e não do que é realmente produzido, optou-se pela 

conversão em função de que os números de produção fornecem uma melhor aproximação do 

impacto. Isso significa que o melhor parâmetro para o modelo é a quantidade de efluentes e 

resíduos produzidos e/ou tratados, podendo ser aplicado em outra área que disponha destes 

dados. 

Quando se trabalha com dados censitários, principalmente tendo em conta a construção de 

algum tipo de indicador, normalmente os dados são convertidos em percentuais para facilitar 
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a comparação. Todavia, opta-se neste modelo por trabalhar com os valores brutos tendo em 

vista que os percentuais podem mascarar determinados parâmetros. Por exemplo, dois setores 

censitários podem apresentar 10% dos efluentes líquidos jogados “in natura” em rios. No 

entanto, se um deles produz 100m³ e outro produz 1000m³, isto significa que o primeiro joga 

10m³ nos rios enquanto o segundo joga 100m³, ou seja, a mesma quantidade produzida pelo 

primeiro. Em resumo, os impactos para a qualidade da água são bem discrepantes, embora o 

indicador seja o mesmo. 

3.2.3 Pressões antrópicas sobre a demanda hídrica 

Neste trabalho, as pressões antrópicas sobre a demanda de recursos hídricos indicam a 

quantidade de água necessária para atender as diversas atividades econômicas exercidas em 

uma determinada área. Da mesma forma que o potencial descrito na Seção 3.3.2, este também 

será obtido por estimativa a partir dos dados censitários (IBGE, 2000). Da forma como 

proposto no modelo as pressões não consideram a quantidade de água disponível (obtidas, por 

exemplo, a partir de dados de vazão). Em função disso, o dado é limitado apenas à demanda 

de água para irrigação, dessedentação de animais e abastecimento urbano. 

3.2.4 Potencial de degradação da qualidade da água 

A degradação da qualidade da água, como resultante do conjunto do potencial natural de 

produção de sedimentos, das pressões antrópicas por demanda hídrica e pela geração de 

poluentes, será obtida por meio do cruzamento dos potenciais anteriormente citados. Pode-se 

fazer esse cruzamento a partir da comparação par a par através de uma matriz. Todavia, nesse 

procedimento perde-se a oportunidade de ponderar os potenciais.  O resultado deve ser um 

mapa classificado em graus de risco à degradação da qualidade da água.  

3.3 Método de cruzamento das variáveis 

O cruzamento de todas as variáveis, conforme figura 2, depende de um método de 

combinação, os quais podem variar desde aplicação de operadores booleanos e matrizes de 

comparação pareada à operadores mais complexos como lógica fuzzy, operadores gama, redes 

neurais, etc. Neste trabalho optou-se pelo uso da lógica de cruzamento por pesos e notas 

utilizando a média ponderada, procedimento de fácil aplicação e tem a vantagem de atribuir 

certo grau de importância àquelas variáveis que possuem maior influência no conjunto da 

análise. 
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3.4 A ponderação das variáveis 

Para a aplicação deste modelo sugere-se a ponderação das variáveis por meio do modelo 

knowledge-driven, ou seja, pelo conhecimento dos especialistas em análise ambiental e/ou 

recursos hídricos. Este método é conhecido como Delphi. Segundo Dalkey (1975 citado por 

Magalhães Jr., 2007), o julgamento dos especialistas deve ser usado em caso de incertezas 

técnicas e científicas como uma etapa intermediária até que uma certeza científica seja obtida. 

A lógica deste método é que os especialistas respondam a determinadas questões em 

diferentes rodadas até que se chegue a um consenso nas respostas. De acordo com Linstone e 

Turoff, (1975, citado por Magalhães Jr., 2007) há duas formas de aplicação de Delphi, sendo 

a primeira e mais convencional a do lápis-e-papel e a segunda, e mais recente, conhecida 

como conferência Delphi ou Delphi em tempo real. Ressalta-se ainda a importância do 

anonimato e da não obrigatoriedade das respostas pelo especialista. As informações sobre a 

composição do grupo de especialistas podem interferir nas respostas individuais.  

O método Delphi pode ser aplicado em diferentes momentos da pesquisa, desde a escolha das 

variáveis até a ponderação e atribuição de notas para as mesmas. Consultar especialistas na 

fase de escolha das variáveis é bastante útil quando o modelador não domina totalmente o 

assunto que está sendo modelado. No caso desta pesquisa, a escolha das variáveis foi feita 

com base na revisão bibliográfica, sendo o método Delphi aplicado na etapa de ponderação 

das variáveis.  

É importante ressaltar que uma das características da média ponderada é que a soma dos pesos 

das variáveis deve totalizar 100%. Isso inviabiliza uma das regras de aplicação do Delphi, 

segundo a qual o especialista não é obrigado a responder todas as questões. Este não foi 

considerado um problema para a análise aqui proposta, já que as variáveis tratam de temas 

afins às áreas de conhecimento dos especialistas. A não aptidão para responder poderá ocorrer 

no momento da atribuição das notas às classes das variáveis quando o assunto não for de total 

domínio do especialista e, por isso, há uma abertura para que o mesmo não seja respondido.  

O modelo proposto neste trabalho foi pensado a partir de variáveis que afetam a qualidade da 

água e também de dados facilmente disponíveis. Desta forma, não são consideradas 

especificidades locais ou regionais, as quais podem ser inseridas no modelo por meio da 

agregação de variáveis existentes para a área de estudo ou ainda por meio da ponderação 

destas variáveis. 
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4 ESTUDO DAS ÁREAS POTENCIAIS DE DEGRADAÇÃO DA QUALIDADE DA 
ÁGUA NA BACIA DO RIO PIRACICABA/MG 

4.1 A bacia do rio Piracicaba 

A bacia do rio Piracicaba está situada na porção sudeste de Minas Gerais, estando inserida nas 

mesoregiões Metropolitana de Belo Horizonte e Vale do Rio Doce. O principal acesso à bacia 

se dá através da rodovia BR-381, que a corta longitudinalmente. O rio Piracicaba, tem suas 

nascentes em Ouro Preto, na região da Serra do Caraça, borda leste do Quadrilátero Ferrífero, 

a partir de onde percorre cerca de 240km até a sua foz no rio Doce, na cidade de Ipatinga. 

Administrativamente, a bacia integra a UPGRH DO27, cujo limite foi adotado para a 

execução deste trabalho. A figura 3 mostra a localização geográfica da bacia. 

 

Figura 3: Localização da bacia do rio Piracicaba/MG 

O alto Piracicaba situa-se em área de domínio tipicamente serrano, onde as altitudes chegam a 

1680 metros, marcando a transição fitofisiográfica e climática da região. Esta porção da bacia 

é marcada pela presença de domínios de litologias sedimentares e metassedimentares, 

associadas ao Supergrupo Espinhaço e ao Quadrilátero Ferrífero, destacando-se os pacotes de 

                                                
7 As Unidades de Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos são subdivisões de bacias hidrográficas criadas 
pelo IGAM, para o estado de Minas Gerais, com o objetivo de facilitar o planejamento e gestão de recursos 
hídricos. De acordo com o IGAM, elas constituem “unidades físico-territoriais que apresentam identidade 
regional caracterizada por aspectos físicos, sócio-culturais, econômicos e políticos” (disponível em: .  
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quartzitos e as formações ferríferas bandadas (BIFs). Também são identificados domínios 

granítico-gnáissicos dos complexos Belo Horizonte, Guanhães e Santa Bárbara, os quais 

apresentam seqüências greenstone belt. Em razão destes substratos geológicos alguns 

municípios, como Barão de Cocais e Santa Bárbara, possuem suas economias baseadas na 

mineração e na extração de pedras. 

Os compartimentos médio e baixo da bacia são cobertos por rochas granítico-gnáissicas do 

Complexo Mantiqueira de idade mesoarqueana. Recortando estas litologias, encontram-se 

granitos da Suíte Borrachudos, os quais têm uma extensão regional importante e afloram na 

região como corpos batolíticos em forma de pães de açúcar, marcando a paisagem local 

(LARA, 2002). Associados a esses granitos encontram-se pacotes de itabirito da formação 

Cauê que, segundo Lara (2002) tem importância econômica em função das mineralizações de 

ferro e ouro. Na porção mais baixa, próximo à foz, encontram-se depósitos aluvionares e 

terraços esculpidos pelo rio Piracicaba. Segundo Vasconcelos (2002), os pacotes de 

sedimentos aluviais atingem a espessura de 70 metros na cidade de Ipatinga.  

Nesta área, os Latossolos são abundantes, sendo recortados por grandes manchas de 

Cambissolos (EMATER, 1993). No alto curso, em razão do contexto topográfico e geológico, 

os solos são menos desenvolvidos, encontrando-se Cambissolos, Litossolos8 e Solos 

Podzólicos9 (EMATER, 1993).  

A topografia regional também contribui significativamente para as condições climáticas na 

bacia. De acordo com a classificação climática de Koppen, a bacia está inserida em área de 

clima tropical de altitude, com verões frescos (cwb) no alto compartimento e com verões 

quentes (cwa) no restante da bacia. Além disso, a brusca mudança topográfica auxilia no 

regime chuvoso. Segundo Cupolillo (2008), esta bacia é, dentre as Unidades de Planejamento 

do Rio Doce, a que possui as maiores alturas pluviométricas. As maiores altitudes observadas 

para o alto compartimento contribuem para o regime pluviométrico local e para a amenização 

das temperaturas no verão. 

As litologias sedimentares e metassedimentares, no alto compartimento da bacia, associadas 

ao fraturamento das rochas e aos falhamentos geológicos, assim como a existência de pacotes 

sedimentares no baixo curso, conferem aos sistemas aqüíferos uma alta capacidade de 

armazenamento. Segundo Cupolillo (2008), estes aqüíferos, dadas as características 

                                                
8 Neossolo Litólico, segundo a classificação da EMBRAPA (2006) 
9 Argissolos, segundo a classificação da EMBRAPA (2006) 
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mencionadas, auxiliam na regularização das vazões dos cursos d’água de primeira ordem, 

permitindo a manutenção de vazões relativamente elevadas durante todo o ano.  

O regime climático, marcado pela estacionalidade das chuvas condicionou o desenvolvimento 

de Florestas Estacionais Semideciduais em toda a bacia. O alto compartimento da bacia é 

peculiar com relação às formações vegetacionais, uma vez que o substrato geológico 

associado às elevadas altitudes permitiu ainda o desenvolvimento de campos rupestres 

(refúgios vegetacionais). A presença de representantes do Cerrado e da Mata Atlântica está 

associada ao contexto de transição em que se insere esta porção da bacia.  

A maior parte da bacia é ainda rural, sendo as manchas urbanas pequenas e com densidades 

demográficas não muito elevadas, se comparadas a outras cidades mineiras. Apesar disso, as 

atividades agrícolas e pecuárias são pouco desenvolvidas, baseando-se em técnicas 

tradicionais. As atividades econômicas de maior expressão na bacia são a mineração e a 

siderurgia, as quais condicionaram não apenas a formação de aglomerações urbanas como 

também de outras atividades associadas, tais como a plantação de eucalipto e a produção de 

carvão. 

4.2 Levantamento, organização e manipulação dos dados para a bacia 

Como exposto no Capítulo 2, após a proposição teórica do modelo os dados devem receber 

tratamento, sendo efetuadas operações algébricas, para o cruzamento das variáveis. Após o 

levantamento, as variáveis resultantes de dados censitários foram classificadas, sendo adotado 

o método de “quebras naturais”, em geral, disponível nos SIG’s. Esse método foi considerado 

adequado por resultar em uma distribuição que se assemelha a um crescimento exponencial, 

já que é possível supor que a pressão para degradar não apresenta um crescimento linear.  A 

seguir, é apresentada a descrição do levantamento e classificação das variáveis. 

4.2.1 Declividade 

As declividades podem ser obtidas por meio de algoritmos implementados em SIG utilizando 

um Modelo Digital de Elevação (MDE), ou seja, modelo que permite a representação da 

superfície em terceira dimensão. A geração desse modelo exige que o dado contenha, além 

dos atributos de localização geográfica (x e y), o atributo “z”, que fornece as altitudes da 

região. Normalmente, esses dados estão expressos sob a forma de geo-objetos: pontos (pontos 

cotados) e linhas (curvas de nível). Assim, como foi dito na Seção 2.2, é necessário 

transformá-los em geo-campos a partir de interpoladores (grades regulares ou triangulares, 

dependendo do objetivo). 
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Essa transformação não é exigida quando se trabalha como os dados do SRTM (Shuttle Radar 

Topographic Mission), cujas informações são dadas no formato raster. Embora a missão 

SRTM tenha coletado dados com precisão de 30 metros, só estão disponíveis gratuitamente os 

modelos com a grade de 90 metros. Em função disso, optou-se neste trabalho pela utilização 

das imagens SRTM a partir das quais serão calculadas as declividades Na Figura 4 é 

apresentado o conjunto das imagens SRTM para a bacia do rio Piracicaba.  

 

Figura 4: Imagens SRTM para a bacia do rio Piracicaba/MG 

 

Existem duas formas mais comumente usadas para classificar a declividade. Uma delas é 

utilizar os limites críticos comumente usados na geotecnia: muito fraco (<6%); fraco (6 a 

12%); médio (12 a 20%); forte (20 a 30%) e muito forte (> 30%). A outra é utilizar os limites 

estabelecidos pela lei nº 6766 (BRASIL, 1979), que regulamenta a ocupação do solo urbano e 

define áreas não edificantes: ocupação preferencial (0 a 5%); ocupação sem restrições (5 a 

30%); ocupação com restrições (30 a 47%) e não edificantes (> 47%).  
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Neste trabalho foi adotada a primeira classificação, já que não se trata, neste momento, de 

restringir ocupação. Além disso, ela subdivide melhor as categorias de declividade e é 

também mais comumente aplicada nos trabalhos analisados.  

4.2.2 Solos 

Os tipos de solos podem ser obtidos através de mapeamentos realizados para o Brasil e para 

os Estados ou mesmo localmente. Assim, por exemplo, o mapa de solos para o Brasil pode ser 

obtido em formato vetorial através da Embrapa na escala de 1:5.000.000. Para Minas Gerais, 

essa mesma variável está disponível na escala de 1.1.000.000. Algumas regiões devido à sua 

importância, tal como o Quadrilátero Ferrífero, ou mesmo municípios, como Belo Horizonte, 

dispõe de mapeamentos em escalas maiores. Em muitos casos, os mapeamentos existem, mas 

não estão em formato digital, sendo a sua utilização dependente da transformação do formato 

analógico para o digital.  

Para a bacia do rio Piracicaba adotou-se o mapeamento da EMATER (1993) na escala 

1:1.000.000, disponível para o Estado de Minas Gerais em formato shapefile. 

Adicionalmente, é utilizada a classificação da EMBRAPA (2006). 

4.2.3 Erosividade 

O fator “erosividade”, ou capacidade da chuva em causar erosão, pode ser calculado a partir 

da relação entre as precipitações médias mensais e anuais, sendo as constantes de regressão 

dependentes de cada região.  Sorares Filho, Carmo e Nogueira (1998), calcularam a 

erosividade para a bacia do rio das Velhas a partir de valores utilizados por Lombardi Neto e 

Moldenhauer (1980), de forma que:  

R = 6,866.(p²/P)0,85 

sendo R o fator erosividade; p, o valor da precipitação média mensal e P, o valor da 

precipitação média anual.  

A espacialização desses dados pode ser feita por meio de interpoladores. Os dados de 

precipitação podem ser obtidos através das séries históricas das estações hidrometeorológicas 

disponíveis no sistema Hidroweb da Agência Nacional das Águas.  

Silva (2004) apresenta o resultado do cálculo da erosividade para o território brasileiro a partir 

de diferentes equações. Neste trabalho foram utilizados dados do sistema Hidroweb e da Rede 

Nacional de Agrometeorologia e outros em menor proporção. Este autor foi o coordenador do 

Projeto que subsidiou o desenvolvimento do software “Erosividade Brasil 1ª Versão” 
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(SILVA, 2006), a partir do qual é possível obter índices de erosividade por município a partir 

de um sistema de consulta a banco de dados. Os dados disponibilizados através deste sistema 

foram adotados para este trabalho. 

4.2.4 Densidade Demográfica 

Estes dados foram calculados a partir do Censo Demográfico (IBGE, 2000). Considerando 

que os limites geográficos dos setores censitários não coincidem com os da bacia 

hidrográfica, a densidade demográfica foi calculada a partir da proporção de habitantes em 

função da área que cada setor ocupa na bacia. 

4.2.5 Volume de água consumida e de lixo e esgoto gerado 

Os volumes de lixo e esgoto e a quantidade de água consumida por setor censitário foram 

calculados a partir de dados da Pesquisa Nacional de Saneamento Básico (PNSB) (IBGE, 

2000b), disponibilizados na internet pelo IBGE através do SIDRA e do Censo Demográfico 

(IBGE, 2000a).  

Uma consideração a fazer sobre os dados censitários é que há uma diferença entre a 

população total do setor e a população da qual são obtidas as informações. No censo 

demográfico as informações são obtidas por moradores em domicilio particular permanente, 

ou seja, os domicílios utilizados exclusivamente para habitação. Isto significa que a parcela da 

população que reside em domicílios improvisados ou coletivos não estão computados nos 

dados. No modelo proposto, considera-se apenas a população residente em domicílio 

particular permanente, pois em geral, a parcela sem informação não é tão significativa. Por 

fim, resta dizer que as classes a serem utilizadas são dependentes da área de estudo. 

Os dados da PNSB não são desagregados por setor censitário como os dados do Censo. 

Assim, dividiu-se a produção de lixo e esgoto e o consumo de água dos municípios pelo 

número de habitantes dos setores censitários (proporcional conforme explicitado na Seção 

4.2.4), obtendo-se o valor por habitante. Aos municípios que não dispunham de dados foi 

aplicada a média simples do conjunto de municípios da bacia. Posteriormente, a produção ou 

consumo por habitante foi multiplicada pelo número de pessoas dos setores censitários para 

cada variável (destino do lixo, tipo de abastecimento e destino do esgoto doméstico).  

Por exemplo, o consumo de água em Catas Altas não estava disponível, assim utilizou-se o 

consumo médio por habitante do conjunto dos municípios da bacia (0,28m³/dia). O setor 

urbano de Catas Altas tem uma população de 891 habitantes que consomem água proveniente 

da rede geral. Logo o consumo total é de 891*0,28, ou seja, 249,48m³/dia.  
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Os resultados foram classificados utilizando-se a função de “quebras naturais”. 

4.2.6 Consumo de água na agricultura e pecuária 

Os dados de agricultura e pecuária foram obtidos a partir da Pesquisa Agrícola Municipal e da 

Pesquisa Pecuária Municipal (IBGE, 2000c e d), respectivamente, ambos disponíveis no site 

do IBGE por meio do SIDRA. De acordo com Teles e Domingues (2006), a demanda 

específica de água para irrigação em Minas Gerais é de 0,304 l/s.ha. Assim, a demanda de 

água na agricultura foi estimada a partir da área de lavouras permanentes e temporárias em 

cada município. Apesar de usar o mesmo valor no cálculo, considerou-se válida a separação 

em lavouras temporárias e permanentes já que os impactos podem ser diferentes para uma e 

outra.  

Já o consumo de água na pecuária foi determinado a partir dos coeficientes de demanda de 

água para abastecimento animal em litros/cabeça. De acordo com Telles e Domingues (2006), 

esse consumo é em média de: 

• 50 litros para bovinos e bubalinos; 

• 40 litros para eqüinos, asininos e muares; 

• 10 litros para suínos 

• 8 litros para caprinos e ovinos 

• 0,2 litros para avinos 

4.3 Resultados obtidos a partir da aplicação do Delphi 

Após o tratamento das variáveis, foi organizado um conjunto de tabelas contendo as variáveis 

e as classes temáticas para cada potencial necessário para a análise. Esse conjunto de tabelas 

foi repassado a um conjunto de especialistas para a ponderação das variáveis. Como resultado 

do Delphi, obteve-se 8 respostas.  

A partir de uma pré-avaliação das respostas, verificou-se que algumas delas apresentaram 

valores distantes da média das respostas, o que pode ter sido causado por diferentes formas de 

compreensão do especialista com relação ao fenômeno ou mesmo por problemas na 

elaboração do questionário, já que o mesmo não foi submetido a teste. Desta forma, aos pesos 

e notas dos especialistas foi aplicada a mediana, a qual foi considerada mais adequada do que 

a simples média aritmética, por considerar a maior parte das respostas, evitando valores 

distantes da média. Os pesos e notas finais encontram-se disponíveis no Anexo 1. 
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Outro resultado possível a partir da consulta aos especialistas foi o conjunto de sugestões 

deixadas pelos mesmos, que serviram de base para ajustes no modelo apresentado. Por 

exemplo, no modelo apresentado aos especialistas constava no potencial antrópico a variável 

APP, retratando áreas especiais sujeitas à preservação. Todavia, essa variável foi questionada 

por quase todos os especialistas, sendo recomendada a sua exclusão. Além disso, alguns dos 

especialistas consideraram a densidade demográfica como pouco relevante na análise e a 

separação em potencial natural e antrópico para produção de sedimentos desnecessária. Ainda 

assim, a separação foi mantida para avaliar os resultados. 

Outra sugestão recomendada pelos especialistas é a junção das classes de solo referente aos 

latossolos (vermelho-escuro, vermelho-amarelo e vermelho-ferrífero) e argissolos (vermelho-

escuro e vermelho-amarelo). De fato, após a aplicação da mediana estas classes tiveram a 

mesma nota.  

4.4 Potencial de Produção de Sedimentos 

A bacia do rio Piracicaba apresenta duas principais áreas potencialmente produtoras de 

sedimentos. Uma delas situa-se à margem esquerda do rio Santa Bárbara, em seu baixo curso 

e correspondente ao município de Bom Jesus do Amparo (Figura 5), e a outra situada nos 

limites dos municípios de Rio Piracicaba, São Gonçalo do Rio Abaixo, Santa Bárbara e João 

Monlevade, na região compreendida entre os rios Santa Bárbara e Piracicaba. As duas regiões 

correspondem a áreas frágeis sob o ponto de vista dos fatores físicos e cuja cobertura do solo 

atua no sentido de aumentar essa fragilidade. Um resultado importante dessa análise é a 

presença de uma área potencial para produção de sedimentos nas proximidades de dois cursos 

d’água (rios Santa Bárbara e Piracicaba), já que a ausência de mata ciliar nessas áreas pode 

aumentar o risco de assoreamento.  

De acordo com o resultado do método Delphi, as variáveis utilizadas para a obtenção do 

potencial natural de produção de sedimentos não apresentam grande diferenciação quanto à 

ponderação, sendo 35% para declividade e solos e 30% para erosividade. Desta forma, pode-

se inferir que as áreas potenciais são resultantes das notas dadas para as classes temáticas.  

Além disso, ao comparar cada componente da análise com o resultado obtido percebe-se que a 

combinação de altas declividades e maior erosividade no alto compartimento da bacia 

resultaram em uma diferenciação regional, enquanto o tipo de solo foi responsável pelas 

variações locais. De fato, as manchas mais escuras apresentadas no potencial natural 
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correspondem a cambissolos e argissolos, os quais receberam as maiores notas no painel 

Delphi.  

 

 

Figura 5: Potencial de produção de sedimentos na bacia do rio Piracicaba 

 

Outra observação interessante a fazer é que as áreas situadas próximas às nascentes do rio 

Santa Bárbara, correspondentes a um alto potencial natural para produção de sedimentos, 
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apresentam médio risco na análise final. Como os especialistas consideraram que o potencial 

antrópico tem maior importância (65%) na análise, o potencial desta área foi bastante 

atenuado pelo potencial antrópico da área que é baixo e baixo a médio. Esta área é coberta por 

afloramentos e formações vegetacionais florestais e rupestres, que atuam no sentido de 

atenuar o processo erosivo. De modo geral não há áreas expressivas com alto potencial 

antrópico, mas o potencial médio a alto aparece ocupando grandes porções no médio 

compartimento e algumas áreas mais próximas do rio no baixo compartimento, conforme 

pode ser observado na Figura 5.  

4.5 Potencial de degradação da qualidade da água por efluentes e resíduos 

Esse potencial é dado pelos potenciais de produção de efluentes agrícolas e pecuários e lixo e 

esgotamento doméstico. O mapa gerado, mostrado na Figura 6, apresenta alguns resultados 

não esperados. Em primeiro lugar, chama à atenção a semelhança do potencial final com o 

potencial obtido apenas para pecuária, já que, em geral, considera-se que a poluição gerada 

por esgotamento e lixo doméstico tem um potencial de degradação bastante superior ao da 

pecuária. De fato, os potenciais de geração de lixo e esgoto foram considerados pelos 

especialistas como as variáveis de maior peso (25% e 32,5%, respectivamente). Além disso, o 

potencial de degradação das atividades pecuárias recebeu o menor peso (20%) no conjunto da 

análise. 

Analisando a Figura 6, percebe-se que os potenciais de degradação por atividades agrícolas, 

esgotamento sanitário e lixo doméstico não apresentam áreas expressivas com alto potencial 

para degradar. Então fica clara a preponderância das atividades pecuárias.  

Outro resultado inesperado no início dessa pesquisa é que os maiores potenciais não 

coincidem com as áreas urbanas, mesmo quando se avaliam os potenciais de degradação por 

esgotamento sanitário e lixo doméstico, isoladamente. As áreas urbanas são as maiores 

produtoras de esgoto, pois concentram a maior parte da população, todavia, quando se 

considera o destino do mesmo, observa-se que a maior parte é, em geral, coletado, variável 

que recebeu um dos menores pesos (7%) na análise do potencial de degradação por 

esgotamento doméstico. A variável com maior peso foi o esgoto jogado diretamente nos rios 

(35%), cujos maiores volumes para a bacia do rio Piracicaba estão concentrados nas áreas 

rurais.  
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Figura 6: Potencial de degradação por efluentes líquidos e resíduos sólidos na bacia do rio Piracicaba 
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A mesma análise é válida para a variável “potencial de degradação por lixo doméstico”, cujos 

maiores potenciais são dados pelo volume de lixo jogado diretamente nos rios (35%) e lixo 

jogado em terreno baldio (21%). Curiosamente, o potencial de degradação pelo lixo jogado 

em lixões foi considerado menor (11%) que o jogado em terreno baldio. Como as áreas 

urbanas coincidem com as áreas com maiores volumes de lixo destinado aos lixões, as áreas 

rurais acabaram se tornando as mais impactantes também com relação à degradação por lixo 

doméstico.  

4.6 Pressão sobre a demanda por recursos hídricos 

A pressão sobre a demanda hídrica, dada pela quantidade de água necessária para os diversos 

tipos de uso na bacia foi determinada a partir das pressões exercidas pelo abastecimento 

doméstico e para a irrigação e dessedentação de animais. Na figura 7 pode observado que, da 

mesma forma que na avaliação anterior (Seção 4.5), há uma coincidência desse último com o 

potencial final. Isso é, em parte, resultado do maior peso (65%) dessa variável no cruzamento. 

Além disso, observa-se que a variável “abastecimento doméstico” não exerce grandes 

pressões sobre os recursos hídricos.  

Adicionalmente, vale dizer que para a geração do potencial de produção de resíduos e 

efluentes considerou-se a agricultura e a pecuária como variáveis separadas. Isso permitiu 

avaliar o peso de cada uma e verificar que a pecuária tem maior potencial de degradação na 

bacia. Como essa separação não foi feita para esta análise e a forma de obtenção da 

quantidade de água demandada é diferente10, não é possível dizer qual das variáveis está 

controlando o resultado.  

 

                                                
10 Litros/segundo para a irrigação e m³/dia para a pecuária 
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Figura 7: Pressão sobre a demanda de recursos hídricos 

4.7 Potencial de degradação da qualidade da água 

O potencial de degradação da qualidade da água apresentado na Figura 8, é dado pela 

combinação dos potenciais de produção de sedimentos, de degradação por resíduos e 

efluentes e pelas pressões sobre as demandas de recursos hídricos.  
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Figura 8: Potencial de degradação da qualidade da água na bacia do rio Piracicaba 
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A bacia, em especial o médio compartimento, apresenta expressivas áreas com alto potencial 

de degradação da qualidade da água, sendo bem restritas as áreas com baixo potencial. No 

entanto, algumas áreas chamam à atenção. A primeira refere-se ao setor noroeste, margem 

esquerda do rio Santa Bárbara, correspondente ao município de Bom Jesus do Amparo. Esta 

área apresenta elevados potenciais para geração de sedimentos, demanda hídrica e degradação 

por efluentes e resíduos.  

O corredor sudeste, situado à margem direita do rio Piracicaba, correspondendo aos 

municípios de Alvinópolis, Rio Piracicaba e São Domingos do Prata, também apresenta 

manchas expressivas com alto potencial de degradação. Esse resultado, assim como para o 

setor noroeste, já era esperado, pois apresentou potenciais “médio a alto” e “alto” nas três 

análises, embora a contribuição do mapa de pressões sobre a demanda de recursos hídricos 

seja visivelmente maior. 

Outra área de interesse é a região situada entre os rios Santa Bárbara e Piracicaba, que 

apresenta alto potencial para geração de sedimentos. Observa-se, na Figura 8, que houve 

redução da área de alto potencial após a combinação com os outros mapas, ficando a região 

no entorno com valores médios. De certo modo, este fato acaba empobrecendo a análise já 

que esta área poderia ser, a titulo de exemplo, uma grande fornecedora de sedimentos para os 

corpos hídricos, explicando fenômenos como o assoreamento. É preciso lembrar que nesta 

análise não considera a quantificação dos sedimentos, mas a capacidade dos mesmos em 

serem produzidos. Resultado oposto a este se refere à região situada à margem direita do rio 

Piracicaba. O problema aqui está na quase reprodução do resultado obtido no mapa de 

pressões sobre a demanda hídrica, o que acaba por tornar toda a região como de alto potencial 

de degradação. Isto impede a identificação das áreas mais críticas quanto à geração de 

efluentes e resíduos, variável que tem maior peso (40%) no conjunto da análise. 

O alto compartimento da bacia e a área próxima à foz, no rio Doce, são as áreas que 

apresentam menor potencial de degradação em todas as análises, principalmente no potencial 

de degradação por efluentes e resíduos, e, por conseqüência, a análise final também apresenta 

baixos potenciais. Parte desse resultado é explicada, no alto compartimento, pela cobertura do 

solo por formações vegetacionais enquanto no baixo compartimento é a presença de áreas 

urbanas, que, como foi explicitado na Seção 4.5, ficaram com baixo potencial em função das 

notas dados ao esgoto coletado e ao lixo destinado aos lixões. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES 

Os resultados obtidos a partir da aplicação do modelo proposto para identificação das áreas 

potenciais de degradação da qualidade da água na bacia do rio Piracicaba permitem algumas 

considerações. A primeira delas, e a mais óbvia, é que os resultados obtidos são decorrentes 

das variáveis utilizadas e a forma como as mesmas foram ponderadas. Assim alguns 

resultados inesperados podem ser provenientes de falhas na elaboração do modelo e na 

aplicação do painel Delphi.  

A interpretação das variáveis foi, em alguns momentos, diferenciada entre os especialistas, 

causando variações nos pesos das mesmas. A título de exemplo, pode-se citar o caso da 

geração do potencial de degradação por efluentes e resíduos. Neste, os potenciais de 

degradação por lixo e esgoto foram considerados de maior peso para a análise. Desta forma, 

espera-se à princípio, que os maiores potenciais sejam dados à áreas urbanas, maiores 

produtoras de lixo e esgoto. Todavia, os baixos pesos dados ao lixo destinado aos lixões e ao 

esgoto coletado (possivelmente interpretado pelos especialistas como tratado) reverteram essa 

expectativa, resultando em menores potenciais para estas áreas. Esse resultado poderia ser 

diferente caso fosse feito um cruzamento entre o volume de esgoto coletado e a existência de 

ETE no local, ou se os dados de tratamento de esgoto estivessem facilmente disponíveis.   

Outra consideração sobre o processo de ponderação das variáveis é que a atribuição de notas 

para as variáveis, cujas classes são numéricas e/ou apresentam ordem crescente ou 

decrescente, se feita por meio de técnicas estatísticas, poderia produzir melhores resultados do 

que a atribuição pelos especialistas, conforme sugestão dos mesmos. De fato, em vários casos 

as classes tiveram seqüências de notas semelhantes e em outros houve uma variação que pode 

ter contribuído para a geração de resultados não esperados. Assim, fica como proposta a 

comparação entre os resultados obtidos pelo Delphi e a atribuição de notas por métodos 

estatísticos. 

Deve-se considerar ainda que os resultados obtidos pelo painel Delphi são bastante 

simplificados, não apenas pelo número de especialistas, como também pela aplicação do 

mesmo apenas no momento de ponderação das variáveis. O reduzido número de especialistas 

produz um efeito contrário ao que se espera de um painel Delphi, isto é, em vez de identificar 

tendências nas respostas, em geral, tende-se a identificar erros na análise pelos especialistas, o 

que torna clara a necessidade de maior tempo para fazer uma análise como esta.  
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Outro fator que corrobora com as limitações no Painel Delphi são as variáveis escolhidas para 

este modelo. Como foi dito na Seção 3.4, o Painel Delphi pode ser aplicado em várias 

rodadas, sendo uma delas durante a escolha das variáveis, o que não foi realizado na presente 

pesquisa. Isso reduziria, por exemplo, o nível de incompreensão das variáveis utilizadas. Uma 

sugestão para a ausência de tempo em se aplicar um Delphi em várias rodadas, tendo em 

vistas os objetivos deste trabalho, é a seleção de algumas das variáveis identificadas em 

Painel Delphi realizado por Magalhães Jr. (2007). De qualquer forma, a aplicação do Delphi 

foi considerada importante, principalmente por possibilitar a identificação de problemas no 

modelo e o seu ajuste. 

O potencial de degradação da qualidade das águas, obtido na última análise, não obteve um 

resultado muito satisfatório, uma vez que as áreas com alto potencial são bastante expressivas 

e quase coincidentes com as áreas onde se pratica a pastagem, o que tornaria difícil a 

elaboração de propostas para a resolução de problemas. Soma-se a isso o fato de que respostas 

obtidas nos mapas desagregados (produção de sedimentos, degradação por efluentes e 

resíduos e demanda hídrica) foram obscurecidas após o cruzamento. Este fato mostra que, 

para o caso estudado, as análises complexas tem algumas limitações, não sendo recomendada 

sua aplicação mais do que uma vez.  

Além disso, deve-se considerar que cada problema exige uma forma diferenciada de 

tratamento, ou seja, propostas para redução do potencial erosivo não produzirão efeito para 

problemas de geração de esgoto e lixo doméstico e vice-versa. Por isso, a identificação mais 

precisa das áreas sujeitas à erosão ou de geração de efluentes é mais adequada do que a 

agregação dos mesmos. 

A partir disso, verifica-se que a idéia de que não seja necessária a separação dos potenciais 

natural e antrópico para a geração do potencial de produção de sedimentos, proposta pelos 

especialistas, não é exatamente a mais apropriada. A verificação da existência de 

predisposição física do meio aos processos erosivos mostrou-se importante, principalmente 

porque indica que áreas altamente susceptíveis à erosão cobertas por formações vegetacionais 

tiveram o potencial bastante reduzido.  

Salienta-se ainda que o modelo, tal como proposto, não incorpora as indústrias, fontes 

importantes para a degradação da qualidade da água, o que pode influenciar em muito nos 

resultados apresentado. Todavia, a ausência das atividades industriais no modelo associada à  

forma de ponderação das variáveis lixo e esgoto doméstico acabou por resultar na geração do 
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potencial de degradação da qualidade da água por fontes difusas. Este resultado, embora não 

esperado, pode não ser ruim já que a poluição proveniente das fontes difusas são, em geral, 

mais difícil de identificar do que as fontes pontuais.  

Por fim, resta dizer que os resultado obtidos não podem ser tomados como verdadeiros, já que 

não houve trabalhos de campo para a calibração do modelo. Ainda assim, a sua aplicação 

pode ser considerada válida por permitir uma análise da aplicação da álgebra de mapas para 

obtenção de potenciais de degradação da qualidade da água.  
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7 ANEXO: RESULTADOS DO PAINEL DELPHI 

 
POTENCIAL NATURAL DE GERAÇÃO DE SEDIMENTOS 

Variável Peso Classes Temáticas Notas 

<6% 2 
6 - 12% 4 

12 a 20% 5 
20 a 30% 7 

Declividade 35 

>30% 10 
Argissolo 8 
Litossolo 3 
Latossolo  5 

Cambissolo 8 
Solos 35 

Afloramento rochoso 1 
Alta  10 

Média 7 Erosividade 30 
Baixa 4 

 
POTENCIAL ANTRÓPICO DE GERAÇÃO DE SEDIMENTOS 

Variável Peso Classes Temáticas Notas 

Agricultura 8 
Pastagem 7 

Áreas urbanas 7 
Reflorestamento 6 

Mineração 10 
Floresta Estacional Semidecidual 2 

Refúgios Vegetacionais 3 
Savana  3 

Uso e cobertura do 
solo 78,5 

Vegetação secundária inicial 4 
0 a 12 2 

12 a 36 3 
36 a 105  5 
105 a 202 6 
202 a 420 7 

Densidade demográfica 
(Hab/km²) 21,5 

420 a 1000 8 
 

POTENCIAL DE GERAÇÃO DE SEDIMENTOS 
Variável Peso Classes Temáticas Notas 

Alto 9 
Médio a alto 8 

Médio 5 
Médio a baixo 4 

Potencial natural de 
geração de sedimentos 35 

baixo 2 
Alto 10 

Médio a alto 8 
Médio 7 

Médio a baixo 5 

Potencial antrópico de 
geração de sedimentos 65 

baixo 3 
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PRESSÃO PARA ABASTECIMENTO DOMÉSTICO 
Variável Peso Classes Temáticas Notas 

0 0 
0,1 a 3 3 
3 a 33  5 

33 a 162 6 

Volume de água pela 
rede geral 

M³ / dia 
50 

> 162 8 
0 0 

0,1 a 4 2 
4 a 38 4 

38 a 86 6 

Volume de água de 
poço ou nascente 

M³ / dia 
30 

> 86 8 
0 0 

0,1 a 1 2 
1 a 3 4 
3 a 21 6 

Volume de água de 
outra fonte 

M³ / dia 
20 

> 21 8 
 

PRESSÃO PARA IRRIGAÇÃO E DESSEDENTAÇÃO DE ANIMAIS 
Variável Peso Classes Temáticas Notas 

0 0 
0,1 a 27 2 
27 a 75 4 

75 a 288 7 

demanda estimada em 
lavouras temporárias 

(l/s) 
35 

> 288 8 
0 0 

0,1 a 19 2 
19 a 42 4 

42 a 147 6 

demanda estimada em 
lavouras permanentes 

(l/s) 
35 

> 147 8 
0 0 

0,1 a 100 2 
100 a 204 4 
204 a 621 6 

volume de água 
estimado para pecuária 

(m³) 
30 

> 621 8 
 

POTENCIAL DE PRESSÃO SOBRE A DEMANDA DE RECURSOS HÍDRICOS 

Variável Peso Classes Temáticas Notas 

Alto 9 
Médio a alto 7 

Médio 6 
Médio a baixo 4 

Pressão para 
abastecimento 

doméstico 
35 

baixo 3 
Alto 9 

Médio a alto 7 
Médio 6 

Médio a baixo 4 

Pressão para irrigação 
e dessedentação de 

animais 
65 

baixo 2 
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POTENCIAL DE DEGRADAÇÃO POR LIXO DOMÉSTICO 
Variável Peso Classes Temáticas Notas 

0 0 
0,1 a 42 2 

108 a 642 a 18622 4 
186 a 423 6 
423 a 791 8 

Volume de lixo 
direcionado aos lixões 

(kg / dia) 
11 

791 a 1230 10 
0 0 

0,1 a 116 2 
116 a 310 3 
310 a 613 5 

613 a 1028 8 

Volume de lixo 
queimado 
(kg / dia) 

9 

1028 a 2554 10 
0 0 

0,1 a 3 2 
3 a 10 3 

10 a 20 5 
20 a 37 7 

Volume de lixo 
enterrado 
(kg / dia) 

16 

 37 a 86 10 
0 0 

0,1 a 45 2 
45 a 141 4 

141 a 289 6 
289 a 497 8 

Volume de lixo Jogado 
em terreno baldio 

(kg / dia) 
21 

497 a 933 10 
0 0 

0,1 a 1 2 
1 a 5 4 
5 a 10 6 

10 a 33 8 

Volume de lixo jogado 
em rios 

(kg / dia) 
35 

33 a 113 10 
0 0 

0,1 a 4 2 
4 a 15 4 

15 a 32 5 
32 a 52  7 

Volume de lixo com 
outro destino 

(kg / dia) 
8 

52 a 126 10 
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POTENCIAL DE DEGRADAÇÃO POR ESGOTO DOMÉSTICO 
Variável Peso Classes Temáticas Notas 

0 0 
0,1 a 11 2 
11 a 36 4 
36 a 99 5 

99 a 215 6 

Volume de esgoto 
coletado 
(m³/dia) 

7 

215 a 388 5 
0 0 

0,1 a 1,5 2 
1,5 a 4,5 4 
4,5  8,5 5 
8,5 a 26 6 

Volume de esgoto em 
fossa séptica 

(m³/dia) 
3 

26 a 50 9 
0 0 

0,1 a 7,5 2 
7,5 a 22 4 
22 a 41 5 
41 a 66 7 

Volume de esgoto em 
fossa rudimentar 

(m³/dia) 
10 

66 a 114 10 
0 0 

0,1 a 1,5 2 
1,5 a 6 4 
6 a 13 6 

13 a 31,5 7 

Volume de esgoto em 
vala 

(m³/dia) 
14 

31,5 a 100 10 
0 0 

0,1 a 15 3 
15 a 40,7 5 
40,7 a 70 7 

70 a 106,5 8 

Volume de esgoto 
jogado em rios 

(m³/dia) 
35 

106,5 a 220 10 
0 0 

0,1 a 1,7 2 
1,7 a 6,4 4 

6,4 a 17,8 6 
17,8 a 34,7 8 

Volume de esgoto em 
outro escoadouro 

(m³/dia) 
10 

34,7 a 68 10 
SIM 2 

ETE 21 
NÃO 10 
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POTENCIAL DE DEGRADAÇÃO POR EFLUENTES DA PECUÁRIA 
Variável Peso Classes Temáticas Notas 

0 0 
1 a 506 2 

507 a 1830 4 
1831 a 3647 6 

3648 a 13163 8 

Nº de bovinos e 
bubalinos 21 

13164 a 20922 10 
0 0 

1 a 60 2 
61 a 150  4 
151 a 300 6 
301 a 619 8 

Nº de eqüinos, asininos 
e muares 16 

620 a 950 10 
0 0 

1 a 28 2 
29 a 80 4 

81 a 176 6 
177 a 305 8 

Nº de caprinos e ovinos 16 

306 a 8624 10 
0 0 

1 a 135 2 
136 a 845 4 

846 a 2890 6 
2891 a 8145 8 

Nº de suínos 31 

8146 a 15000 10 
0 0 

1 a 2902 2 
2903 a 9884 4 

9885 a 14911 6 
14912 a 215105 8 

Nº de avinos 16 

215106 a 583700 10 
 

POTENCIAL DE DEGRADAÇÃO POR EFLUENTES DA AGRICULTURA 
Variável Peso Classes Temáticas Notas 

0 0 
0 a 170 2 

171 a 589 4 
590 a 1563 6 
1564 a 2333 8 

Produção em lavouras 
permanentes 
(toneladas) 

40 

2334 a 4394 10 
0 0 

1 a 379 2 
380 a 1281 4 
1282 a 4666 6 

4667 a 12820 8 

Produção em lavouras 
temporárias 
(toneladas) 

60 

1821 a 17039 10 
 
 
 
 
 



 52 

POTENCIAL DE DEGRADAÇÃO POR RESÍDUOS SÓLIDOS E EFLUENTES LÍQUIDOS 
Variável Peso Classes Temáticas Notas 

Alto  10 
Médio a Alto 8 

Médio 6 
Médio a baixo 4 

Potencial de 
degradação por lixo 

doméstico 
25 

Baixo 2 
Alto  10 

Médio a Alto 8 
Médio 6 

Médio a baixo 5 

Potencial de 
degradação por esgoto 

doméstico 
32,5 

Baixo 2 
Alto  10 

Médio a Alto 8 
Médio 5 

Médio a baixo 4 

Potencial de 
degradação por 

efluentes pecuários 
20 

Baixo 2 
Alto  10 

Médio a Alto 8 
Médio 6 

Médio a baixo 5 

Potencial de 
degradação por 

efluentes agrícolas 
22,5 

Baixo 2 
 

POTENCIAL DE DEGRADAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA 
Variável Peso Classes Temáticas Notas 

Alto  10 
Médio a Alto 8 

Médio 6 
Médio a baixo 4 

Potencial de geração 
de sedimentos 30 

Baixo 2 
Alto  10 

Médio a Alto 8 
Médio 6 

Médio a baixo 4 

Potencial de 
degradação por 

resíduos  
40 

Baixo 2 
Alto  10 

Médio a Alto 8 
Médio 6 

Médio a baixo 4 

Pressão sobre a 
disponibilidade hídrica 30 

Baixo 2 
 


